
pořadové čislo
■JI. n. wiSMLOUVA O dílo datum

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci „Cyklostezka kolem Alberta“

OBJEDNATEL

Město Kojetín 
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený:
zastoupený ve věcech technických: Romanou Mrázkovou 
(dále jako „objednatel")

Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
00301370
CZ00301370
ČS Spořitelna a.s.
19-1883093339/0800
Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města

a
ZHOTOVITEL
DELTA POLKOVICE s.r.o.
Sídlo:
zapsaný v OR:

Polkovice 198, 751 44 Polkovice
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28456
26854929
CZ26854929
Komerční banka
86-7288860297/0100
Martinem Šustkem

IC:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený:
(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jako „občanský zákoník"), tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je „Cyklostezka kolem Alberta" (dále také jen „dílo"),
1.2 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 ktéto 

smlouvě. V položkovém rozpočtu je specifikován rozpis a rozsah dohodnutých prací.
1.3 Změny díla musí být písemně dohodnuty mezi oběma stranami v souladu s čl. 3.5.
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
1.5 Účelem stavby je „Cyklostezka kolem Alberta", rozdělená na dvě části a to část 1) komunikace - vozovka, chodník, 

odvodnění, zpevněně plochy, cyklostezka, inženýrské sítě, dopravní značení, vegetační úpravy a část 2) veřejné 
osvětlení - přechod pro chodce, oprava chodníku chodníků dle projektové dokumentace v ulici Kroměřížská

II. Doba a místo plnění
2.1 Smluvní strany se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny do 3 dnů po předání a převzetí staveniště 

po oboustranném podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude ukončeno v termínu nejpozději 
do 31.8.2022,

2.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnuti požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo 
v termínu dleodst. 2.1.

2.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné 
dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na 
daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.

2.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový 
úsek).



2.5 Místem plnění je ulice Olomoucká v Kojetíně. Stavba bude provedena na pozemcích, jejíchž vlastníkem je objednatel.

III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavby (příloha č. 1) a činí:

2 578 866,81 Kč bez DPH, tj. 3 120 428,84 Kč s DPH
Jednotkové ceny položkového rozpočtu dle rozpisu a rozsahu dohodnutých prací obsahují veškeré nutné náklady 
k provedení díla.

3.2 Nárok na zaplacení smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. Podkladem pro zaplacení ceny za 
provedení díla je faktura vystavená zhotovitelem. Na případné peněžité plnění poskytnuté objednatelem přede dnem 
splatnosti ceny za zhotovené dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. 
Vyjma případů neposkytnuti součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami.

3.3 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 3.5 a/nebo dle odst. 3.6) budou zhotoviteli hrazeny na základě 
dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených 
prací a dodávek.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla ve sjednané výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
86-7288860297/0100, vedený u Komerční banky.

3.5 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 1.2, a to buď na žádost 
objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plněni oceněno bud 
podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly 
použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy RTS 
ke dni realizace předmětného plněni. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto 
plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i 
v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

3.6 Pokud bude zhotoviteli před realizaci díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová 
dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této 
smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, 
kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před 
naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 3.5 ocení a objednateli vyfaktumje i případné plnění, 
které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné 
zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici 
při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

3.7 Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem dle odst. 3.2, 3.3 a 3.5 této smlouvy musí obsahovat náležitosti 
stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou 
cenu díla včetně DPH. Datem uskutečnění zdanitelného plněni konečné faktury je datum podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.

3.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti kalendářních

platných

dnů.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Objednatel je odpovědný za součinnost se zainteresovanými třetími osobami - sousedy, občany, jinými společnostmi, 

kde bude dílo prováděno a za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, 
jeho zaměstnanců či třetích osob.

4.2 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout pn plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě 
neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel 
v prodlení.

4.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou 
závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

4.4 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele. Pokud objednatel nepnpojí do třech 
pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že 
s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

4.5 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly pn prováděni Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se jím pověřeným 
zástupcem kontrolních dnů stavby, které vypíše objednatel.

4.6 Objednatel je také oprávněn zkontrolovat kvalitu materiálů a výrobků určených k realizaci Díla před jejich použitím.
4.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 

tři dny před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím



•fy

protokolem), vyjádření o všech podzemních í nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 
Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost.

4.8 V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a 
rovněž veškeré možné dílčí terminy, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany 
objednatele.

4.9 Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště
4.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé pn realizací díla.
4.11 Zhotovitel se zavazuje do tří pracovních dnů po předání a převzetí Díla vyklidit staveniště včetně případně používané 

komunikace a chodníku a předá ho objednateli.
4.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku dojde ke změně okolností 

tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu díla, má dotčená 
strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření 
smlouvy známou.

V. Provedení, předání a převzetí díla
5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním s tím, že následně předá předmět díla objednateli či 

jím pověřené osobě.
5.2 Zhotovitel se zavazuje uvést ke dni předání místo plnění dle čl. II, odst. 2.5 této smlouvy do stavu odpovídajícího stavu 

ke dni převzetí místa plnění, s výjimkou stavebních objektů, které byly vybudovány v rámci plnění předmětu této 
smlouvy. V případě nesplnění povinnosti uvedené v tomto odstavci, není objednatel povinen stavbu převzít dle čl. V. 
odst. 5.3.-5.5.

5.3 Zhotovitel ústně nebo písemně vyzve objednatele k převzetí díla a ten je povinen ho do 7 dnů od vyzvání převzít. Pokud 
objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu v uvedené lhůtě, pak se 
má za to, že uplynutím posledního dne této lhůty bylo dílo zhotovitelem řádně dokončeno, je bez vad a považuje se za 
řádně předané.

5.4 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávnění jednat za smluvní strany opatří 
svým podpisem. Z předávacího protokolu bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla. Dílo je dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu podle § 2605 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb. Dílo je kvalifikováno jako 
provedené, byť bude vykazovat vady. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 
případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 
než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstraněni předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

5.5 Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout (oznámit) již v protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud převzetí díla objednatel odmítne, je povinen do 2 pracovních dnů předat zhotoviteli písemný seznam všech 
vytýkaných vad díla, které bráni, aby dílo sloužilo sjednanému účelu, a stanovit přiměřenou lhůtu (nejméně týdenní) pro 
jejich odstranění. Objednatel poté nemůže vytýkat zhotoviteli jiné vady, než ty, které jsou obsaženy ve výše uvedeném 
seznamu (to se netýká vad záručních).

VI. Kvalita prací a záruka za dílo
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 

normám platným na území ČR.
6.2 Zhotovitel odpovídá za jakost jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání díla 

objednateli. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že předmět smlouvy bude po celou dobu záruční lhůty 
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení, zatížení a vlastnosti přiměřené 
vlivu povětrnostnich podmínek.

6.3 Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v termínu po dohodě smluvních stran od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli.

6.4 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou, používáním cizích dílů 
objednatelem či jinými osobami na jeho straně a na závady způsobené živelnou pohromou.

6.5 Reklamace vad musí být provedena písemně.
6.6 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, násilným poškozením 

těžkými mechanismy, účinky dopravy, trhlinami vzniklými prokopírovánim z konstrukčních vrstev, jejichž provedení 
nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci díla, neúnosným podložím a 
konstrukčními vrstvami, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, příslušná vada byla způsobena 
použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, příslušná vada byla způsobena dodržením 
nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem, se záruka nevztahuje.



VII. Sankce
7.1 Zhotovitel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý 

den prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy.
7.2 Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za provedení díla, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením 
ceny díla.

7.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s § 1970 
občanského zákoníku a v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

7.4 V případě prodleni zhotovitele s řádným a včasným dokončením Díla a jeho předáním objednateli podle článku V. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to 
za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli.

7.5 Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý 
započatý den prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy, zejména čl. IV., 
odst. 4.4.

Vlil. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření.
8.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s 

účelem této dohody a nebudou jej mant, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná 
pro dosaženi účelu této dohody.

8.3 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
8.4 Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost 

či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanoveni této dohody, 
pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanoveni oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 
svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

8.5 Smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín č. R 1678/03-22 ze dne 29.03.2022.
8.6 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.7 Smluvní strany prohlašuji, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy.
8.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměly, že s jejím 

obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.

8.9 Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel 
jedno (1) vyhotovení.

Příloha Č.1 - Položkový rozpočet 

V Kojetíně dne

Zhotovitel:Objednatel:

město KOJETÍN
okr. PŘEROV delta PClKOVtCE 

75-1 44 poíKovícs 198 

IwO- 788 54 929

Martin Šustek 
DELTA POLKOVICE s.r.o.

Ing. Leoš Ráček 
starosta města



REKAPITULACE STAVBY
2017046
Cyklostezka kolem Alberta

Kód;
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO;
Místo: 2. 9. 2019Kojetín

IC:Zadavatel:
Město Kojetín

Uchazeč:
DELTA POLKOVICE s.r.o. 

Projektant:
ATELIS - ateliér liniových staveb

Zpracovatel:
Čiklová

DIČ:

IC: 268 54 929 
CZ26854929
74276361 
CZ8152217546

DIČ:
IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

2 S78 866,81Cena bez DPH

Výše daně
541 562,03

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
0,00%

Základ daně 
2 578 866,81DPH základní 

snížená 
nulová

0,000,00
0,000,00

3 120 428,84CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

MĚSTO KOJETÍN
okr. PříEROV

\ 4 DcIIA PC
/ m 751 AA PorKOVÍr-^í T3S 

IČO- ?«8 54 329 
DiC:

/
^ i
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«REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód; 2017046

Cyklostezka kolem AlbertaStavba:

Místo: Kojetín 2. 9. 2019
ATELIS - ateliér liniových
staveb
Číklová

Datum:

Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel:

PopisKód Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 578 866,81

2 081 189,75 
1 646 790,75

3 120 428,84

2 518 239,60 
1 992 616,81

Uznatelné náklady
SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - uznatelné 
náklady
SO 401 - Veřejné osvětleni - uznatelné náklady 
SO 402 - Zásah do zařízeni CETÍN - uznateiné náklady 
Vedlejší a ostatní nákiady 

Neuznatelné náklady
SO 101 - Zpevněné dopravní piochy - neuznateiné 
náklady

1

11

12 106 399,00 128 742,79

13 210 000,00 
118 000,00 

497 677,06 
497 677,06

254 100,00 
142 780,00 

602 189,24 
602 189,24

14
2

21

* A
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v
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
Cyklostezka kolem Alberta

Objekt:
1 - Uznatelné náklady

Soupis:
11 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - uznatelné náklady

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 2. 9. 2019Kojetín

IC;Zadavatel:
Město Kojetín

Uchazeč:
DELTA POLKOVICE s.r.o.

DIČ:

IC: 268 54 929 
CZ26854929DIČ:

IC: 74276361
CZ8152217546

Projektant:
ATELIS - ateliér liniových staveb

Zpracovatel:
Čiklová

DIČ;

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1 646 790,75Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
345 826,06

Základ daně 
1 646 790,75DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 992 616,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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«REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

11 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - uznatelné náklady
KojetínMísto: Datum: 2. 9. 2019

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

Zadavatel: Mésto Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

1 646 790,75

1 634 261,81
1 - Zemní práce 416 142,13
2 - Zakládání 11 430,40
3 - Svislé a kompletní konstnjkce 27 211,56
5 - Komunikace pozemní 631 302,56
8 - Trubní vedení 8 586,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 324 545,38
997 - Přesun suté 113 977,22
998 - Přesun hmot 101 066,56

PSV - Práce a dodávky PSV 12 528,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 528,94
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c

SOUPIS PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

11 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - uznatelné náklady
KojetínMísto: Datum: 2. 9. 2019

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

Zadavatei: Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatei:Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 646 790,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 634 261,81

D 1 Zemni práce_____________________________
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D do 0.2 m_________________________

416 142,13
1 370,00 CS ÚRS 2020 01K 1121513111 kus 1,000 1 370,00

Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm 
Poznémka k souboru cen:

PPi

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení části kmene a větví 
na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
odkoméni kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 
uložení na skládku, c) odstranění pa^zu. 3. Ceny jsou určeny pouze 
pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 
úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 
dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprúmérováni 
naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0.15 m. V případě přítomnosti 
výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. 
nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 
Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 
oceňuii individuálně.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"listnatý strom" 1,0
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním iámv______________
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 
řezné ploše do 200 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odstraněn/ nábě/jovýctí 
kořenů, odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení 
na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypáni Jámy, 
doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen 
pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 
úpravách. 3. Průměr pařezu se měň v místě řezu kmene na základě 
dvojího na sebe kolmého měřeni a následného zprúmérováni 
naměřených hodnot nejčastéji ve výšce 0.15 m. V pfípadě přítomnosti 
výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi 
nejčastéji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 4.
V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zeminy, b) odvoz a 
uložení biologického odpadu na skládku. 5. Pařezy o průměru kmene 
na řezně ploše větší než 1500 mm se oceňuji individuálně. 6. V 
cenách jsou započteny náklady na odstrarténi pařezu vykopáním, 
vytrháním, frézováním či jinou technologii s odstraněním náběhových kořenů

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"listnatý strom" 1,0____ _______
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací oro pěší strojně ol ořeš 50 m2_____
Rozebráni dlažeb komunikací pro péší s přemístěním hmot na skládku

PSC

w
w 1,000

574,00 CS ÚRS 2020 012 K 112201111 574,00kus 1,000

PP

PSC

w
1,000w

2 280,00 CS ÚRS 2020 01K 113106142 19,003 m2 120,000

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy 
jednotlivé pres 50 m2 z betor>ových nebo kameninových dlaždic, desek 
r>ebo tvarovek 
Poznémka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb včetně odstraněn/ lože. 2. 
Ceny r)elze použit pro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňuji cenami pro odstraněn/ 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 
očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 07-11 06iíén/ vybouraných dlažebních 
kostek části C01, b) betonových, kamenirnjvých r>ebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 9790. -.. 
Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. Přemístění vybourané dlažby včetně meteriáiu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doorava suti a wbouranvch hmot.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"dlažba 300 x 300 mm"

PP

PSC

w

110,000

10.000

120,000

110,0

"Odstranění betonové zatravňovací dlažby"
Součet____________________________________ ^__
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
oro Pěší strojně ol přes 50 jti2____________________
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo $ naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy 
íednolllvě ořeš 50 m2 ze zámkové dlažby

W
10,0w

w
4 608,00 CS ÚRS 2020 0124,00m2 192,0004 K 113106144

PP
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CŽK] Cenová soustavaPC Typ PopisKód

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urteny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 
Ceny nelze použít pro rozebráni dlažeb uložených do betonověho lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů rtebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 
očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních 
kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0.

PSC

Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. Přemístěni vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doorava suti a wbouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
“odstranění"

w
190,000

2.000

190,0

"Předláždění zámkové dlažby na parkovišti • konstrukce 2d"
w
W 2.0

192,000Součetw
1 040,00 CS ÚRS 2020 01Vytrháni obrub chodníkových ležatých 104,005 K 113201111 10,000m

Vytitiání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkoWch ležatvch 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
cHažebnich kostek uložených v jedné řádě. 2. V cenách rwjsou 
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . -. . 
Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístěni vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek vteřné materiálu z lože a spárna vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
wbouranvch hnyot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta”

"Odstranění betonové silniční prídlažby"________
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

pp

PSC

w
10,0 10,000w

18 727.00|cs ÚRS 2020 oT307,000 61,006 K 113202111 m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hnxit r>a sldádku na 
vzdálenost do 3 m nebo s nalož^im na dopravní prostředek z krajníků 
r>ebo obrubníků stoiatvch 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách r»e/sou 
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenanv souboru cen 979 0. -.. 
Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrháni obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístěni vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
wbouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"silniční" 45,0 
"chodníkový" 250,0
"Očištění a znovu osazení stávajícího kamenného obrubníku š. 
0.3 m" 12,0
Součet _______ ______________

PP

i

PSC

w
45.000 

250,000

12.000

w

w

w

307,000W

I Vytrhání obrub z dlažebních kostek 2 278,00 CS ÚRS 2020 0167,007 K 113203111 34,000m
Vytrhání obrub s vybouráním lože. $ přemístěním hmot na sldádku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní (Mx>$tředek z 
dlažebních kostek 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

Jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadé. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. •.. 
Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3 Vytrháni obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístěni vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenaiTN' souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
wbouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Očištění a znovu osazení stávajícího řádku žulových kostek" 
10,0

"Očištění a znovu osazení stávajícího dvojřádku žulových 
kostek" 12,0*2
Součet__________________________________________

pp

PSC

w

10,000w

24.000

34.000

W

W
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
stroiné______________ 7 140,00 CS ÚRS 2020 01K 1211511238 m2 510,000 14,00

Sejmutí omíce strojně při souvislé ploše přes 500 m2. tl. vrstvy do 200PP
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«
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na a) naloženi sejmuté omice na 
dopravní prostředek, b) vodorovné přemístěni na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné Či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmuti podomiči. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstraněni nevhodných pňmisenin 
(kamenů, kořenů aood): tvto práce se ocení individuálfyě.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"tl. 100 mm" 510.0_____________________________

PSC

w
w 510,000

Odkopávky a prokopávky nežápažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně____________________________________

36 396,00 CS ÚRS 2020 01K9 122252204 269,600 135,00m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) pfíkopů pro silnice, dálnice a to 
i tehdy, jsou-ti vykopávky pfíkopů prováděny samostatrtě, b) v 
zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopévkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2.
V cenách jsou započteny i náklady na přemístěni výkopku v pfíčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložen! na dopravní prostředek.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"výkop" 0,30*(290.0+60,0+270,0)+0,40'(40,0+3,0+40,0)
"odpočet ruční výkop nad plynovodem" -41.0 
"odpočet ruční výkop nad kabelem NN" -10,0 
Mezisoučet
"výkop pro sanaci zemní pláné" 0,30*(40.0+3.0+40.0) 
"výkop pro dodatečnou sanací zemní pláné" 0,30*255,0
Součet_______________________________________
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I. skupiny 3 obiem do 20 m3 strojně
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Hloubeni nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 
individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nufné 
přemístěni výkopku ve výkopišti a na pohozeni výkopku na pňlehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 
dopravní prostředek.
"viz Návrh opěrné zdí"
0. 80‘(2,0+2,60+3.0)*1,20 
(2.0+2.60+3.0)*0,50*0,80
Součet______________________________ _________
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně_______ ________________________
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku rta 
pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo nafožen/ 
na dopravní prostředek.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Ruční výkop nad STL plynovodem" 41,0 
"Ruční výkop nad kabelem NN" 10,0 
Součet

PSC

w
w 219.200 

-41,000 
-10,000
168.200 
24,900 
76,500

269,600

W

w
w
w
w
w

6 242,94 CS ÚRS 2020 0110 K 131251100 m3 10,336 604,00

PP

PSC

w
7,296
3,040

10,336

W
W
W

54 570,00 CS ÚRS 2020 01K 131213101 1 070,00m3 51,00011

PP

PSC

w
41.000
10.000 
51,000

W
W
W

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídv těžitelnosti I. skupinv 1 až 3____________
Vodorovné přemísténí výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50m, 
neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni 
f}eplatí, vyfučuje-H projekt použiti dožeru. 2. Ceny nelze použit, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo r)epfístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"odvoz na meziskládku"

48 837,95 CS ÚRS 2020 01291,0012 K 162351104 m3 167,828

PP

PSC

w
42,664

510,0*0,10
42,664
51,000

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"
"sejmutá omice - viz pol. 121151123"
"odvoz z meziskládky"
"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"
"rozprostření omice - viz pol. 181351103"
Součet_____________________________________ _
Vodorovné přemísténí db 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídv těžitelnosti I. skupinv 1 až 3___________
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

W

W

W

42,664

31,500

167,828

42,664

315,0*0,10

W

W

W

16 431,50 CS ÚRS 2020 01288,272 57,00m313 K 162751117

dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. 
neoceňuje se nakládání výkopku. i když se provádí. Toto ustanoveni 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 2. Ceny rtetze použit, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepfístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; loto přemístění se oceňuje individuálně.

"Výkopy - viz pol. 122252204" 269,60
"výkopy-vizpol. 131251100" 10,336
"výkopy-viz pol. 131213101" 51,0
"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -42,664
Součet ______________ ______
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
2 horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m_________________________________

PSC

269,600

10,336

51,000

-42,664

288,272

W

W

W

W

W

10 810,20 CSÚRS 2020 012,504 324,080m3K 16275111914
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis

VockxDvné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Pfemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do SOm, 
f}eoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanoveni 
nepíatí, vytučuje-ii proj/ekt použiti dožeru. 2. Ceny nelze použit, 
předepisuje-ti projekt přemístit výkopek na místo rwpřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálné.

‘Vzdálenost skládky 25 km"
"vizpol. 162751117" 268,272*(25-10)_______________
Rozřezání, naloženi, odvoz a složeni na místo určené

PSC

w
4 324,080w

Kč 1,000 3 100,00 3 100,00 R-položka15 K 162-R-001 investorem
Rozřezání, naloženi, odvoz a složení na místo určené investorem

PP

Itácený strom + pařez" 1,0_______________
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 Přes 100 m3____________________________
Nakládáni, skládání a překládání neulehlétio výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžítelnosli I, 
skupiny 1 až 3

1,000w

3 782,36 CS ÚRS 2020 0174,164 51,00m316 K 167151111

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1131 až-1133 jsou určeny pro nakládáni, překládání a 
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovné; vodorovná vzdálenost 
se měří od téžnice lodi k téžnid druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b)do4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měň od pracovní hladiny vody k úrovrŇ srovna
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedené 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 
4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

"odvoz z mezisWádky"
"zásyp zeminou • víz pol. 174151101" 
"rozprostření omlce - viz pol. 181351103" 
Součet

W

42,664

31,500

74,164

42,664

315.0*0.10

W

w

w

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce řskládkovné^ kód odpadu 17 05 04______

142 406,42 CS ÚRS 2020 01t 547,717 260,0017 K 171201231

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
"viz pol. 162751117" 288,272*1.90
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním________________________________

PP

547,717W

5 887,63 CS ÚRS 2020 01m3 42,664 138,0018 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh r>ebo kolem objektů v těchto wkopávkách

Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro tesnicko- 
technické melioracee zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drány. 2. V cenách je 
započteno přemisténi sypaniny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vesřavénýc/? 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 160, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pm stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
pňcházi-li v úvahu. 4. Odklizeni zbytého výkopku po provedeni zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemisténi 
výkopku 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se 
oceňuje cenami souboru cen 171 Uloženi sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto náklady
.w nr^ňnii f^nrm 17J11~1 lOQ Pfínhttf^lt nmhnrttrt!
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"zásyp zeminou"

PSC

w
0,10*280,0+0.20*30,0 34,000W

W

"viz Návrh opěrné zdP' 
(2,0+2,60+3,0)*1,20*(1,40+0.50)/2 
Součet __

W

6,664
42,664

W
W

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroiné________________

17 010,00 CS ÚRS 2020 0119 K 181351103 315,000m2 54,00

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 121 Sejmutí omice.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
315,0 ________________________ _
Založení parkového trávníku výsevěm plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5____________________

PSC

w
315,000W

8 190,00 CS ÚRS 2020 0120 K 181411131 m2 315,000 26,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1 ;5 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naloženi a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V ranách -1161 až-f f64 r»e;sou 
započteny i náklady na zatravňovad textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy. b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňuji ve specifikaci, c) vyplatí a zalévání; tyto práce se 
oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vyplet! a 185 80-43 
Zaliti rostlin vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 161 1.-..RoSná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; 
bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se 
Mo nákiadv oceňuil individuálné.

PSC

Strana 6 Z 16



<0

Pč Typ Kód Popis Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZK]

"vizpol. 181301101" 
315,0___________

w
w 315,000

1063,13 CSÚRS2020 0121 M 00572410 osivo směs travní parková kg 135,007,875
pp

osivo směs travní parková 
"viz pol. 181411131" 
"spotřeba 25 g / m2" 315,0*0.025_________

W
W
W 7,875

709,000Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
^zhutněním_____________________________________

Úprava plané na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo 
Skalních se zhutněním

23 397,00 CS ÚRS 2020 0122 K 181152302 33,00m2

pp

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305jsou určeny pro 
urovnání nově zňzovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevnění ploch Jakéhokoliv druhu, pod humusováni, drnování a 
dále předepiSe-li projekt urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15- 
2303je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 
třídy těžitelnosti II a lil, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutněni 
podloží pod násypy; toto zhutněni se oceňuje cenou 171 15-2101 
Zhutněni podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnáni lavic šířky 
do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv 
jejich šířku, toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnáni ploch 
ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vypiriění 
prohlubni v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 
cenami Části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
290.0+60.0+270.0+6.0+40,0+3.0+40,0

PSC

w

w 709.000

ZakládáníD 2 11 430,40
Základové pasy ze ZB bez zvýšených nároků na 
prostředí Ir. C 20/25__________________________

11 430,40 CS ÚRS 2020 0123 K 274321411 3 760,00m3 3,040

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 
Poznámka k souboru cen:

PP

1, V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpáni suspenze s přepouštěnim na 
určené místo do 20 m, popř, do vany nebo do kalové cisterny k 
odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů. 2. Hloubeni s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bedněni se neoceňuje. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňuji cenami souboru 
cen 27' 36-. . .. Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce 
bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 
pracovních spař, tyto se oceňuji cenami souborů cen 953 33 části A08 
tohoto kataloou.
"viz Návrh opémé zdf

PSC

w

"betonový základ C20/25 XC2" (2,0+2,60+3,0)*0.50*0.80W 3,040

Svislé a kompletní konstrukce 27 211,56D 3
Plotová zed tl 195 mm z betonových tvarovek 
oboustranně štíoanvch ořirodnich na MC vč soárování

13 572,00 CS ÚRS 2020 0124 K 348272213 7,800 1 740,00m2

Ploty z tvárnic betonových plotová zed na maltu cementovou včetně 
spárování současně pň zdění z tvarovek oboustranr>é štípaných, 
dutých přírodních. tloustVa zdivá 195 mm

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se u: a) plotových zdi určuje v m2 plochy zdivá, 
b) příplatku za vyztuženi sloupku průběžných plotových zdi určuje v 
m2 plochy zdivá, c) ztužujicích věnců průběžných plotových zdi určuje 
v m délky zdivá, d) plotové stňšky určuje v m délky zdivá, e) plotových 
sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) Roupových hlavic 
určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového 
zdivá určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny 
pro oceněn/ ztužujicích sloupků u průběžných plotových zdi, jedné se 
o tzv ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro oceněni 
ztužujicích věnců u průběžných plotových zdi výšky přes 2 m.

PSC

"viz Návrh opémé zdi" 2.0*0,80+2.60*1,0+3.0*1.20
W

7,800W

Plotová stříška pro zed tl 195 mm z tvarovek 
broušených přírodních_____________________________
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdomým 
lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdivá 
195 mm

4 719,60 CS ÚRS 2020 01621,0025 K 348272613 7,600m

pp

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se u: a) plotových zdi určuje v m2 plochy zdivá, 
b) příplatku za vyztuženi sloupku průběžných plotových zdi určuje v 
m2 plochy zdivá, c) ztužujicích věnců průběžných plotových zdí určuje 
v m délky zdivá, d) plotové stříšky určuje v m délky zdivá, e) (botových 
sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic 
určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového 
zdivá určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny 
pro ocenění ztužujicích sloupků u průběžných plotových zdí. jedná se 
o tzv. zřraceně sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění 
ztužujicích věnců u průběžných plotových zdi výšky přes 2 m.

"viz Návrh opěrné zdi"
2,0+2,60+3.0________________________________________

PSC

W

7,600W

I 26| K j348321218 6 147,96|CSÚRS2020 01 |jzábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25

Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25 
"viz Návrh opémé zdi"
"výplň tvarovek C20/25 XC2"
2,0*0,80*0.20
2,60*1.0*0,20
3,0*1.20*0,20

Součet _________ ____________ ___________

i I 1,560|
3 941,00

PP

w
w

0,320
0,520
0.720
1,560

W

w
w
w

Výztuž zábradlí nebo zábradelnich zídek z betonářské 
ocelMQ 505______________________________________
Výztuž zábraďelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt

2 772,00 CS ÚRS 2020 010,035 79 200,00t27 K 348361216
PP

500
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis MJ Množství

"viz Návrh opěrné zdi"
"R8" 55.0*0,395*0.001*1.05

-R6" 50.0*0.220*0.001*1,05
Součet

W

0.023

0.012

0.035

W

W

w

Komunikace pozemni 631 302,56D 5
I 28 I K |564581111 Zřízení pcxlsypu nebo podkladu ze sypanlny tl 300 mm m2 11 492,00 CS ÚRS 2020 01338,000 34,00

Zňzení podsypu nebo podkladu ze sypanlny $ rozprostřením, 
vlhčením, a zhutněním, po zhutněni tl. 300 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou urúeny, jen předepíše-li projekt zňzení podsypu nebo 
podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k 
místu zabudováni, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 
Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto kataloQu.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"sanace zemní pláně • lomový kámen fr. 0-125 mm - celková tl. 
300 mm"40,0+3.0+40.0

"dodatečná sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-125 mm - 
celková tl. 300 mm"
255,0

Součet ________________________________________

pp

PSC

w

w
83.000W

W

255.000
338.000

W
W

29 I M \S8344229 79 822,08 CS ÚRS 2020 01Ištěrkodď frakce 0/125 t 207,870 384,00

itěrkodď frakce 0/125 
"viz pol. 564581111" 338,0*0.30*2,05

PP
W

207,870W

12 096,00|CS ÚRS 2020 oTI 30 I K [564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 63,000 192,00

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Sjezd - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm, šedá - konstrukce 
2a - ŠD fr. 0-32 mm"
"Sjezd - hmatná dlažba 20x10x8 cm. bílá - konstrukce 2b - ŠD 
fr. 0-32 mm"

PP

W

30.000w 30.0

3,000W
3.0

"Sjezd v trase stezky - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm, 
červená, bez fazety - konstrukce 2c - ŠD fr. 0-32 mm"

30,000w 30,0
Součet 63,000

m2 I 75,0001
w

232,001Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 17 400,00 CS ÚRS 2020 0131 K 564851114
Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
180 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Sjezd - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm. šedá - konstrukce 
2a - ŠD fr. 0-32 mm"
"Sjezd - hmatná dlažba 20x10x8 cm, bílá • konstrukce 2b - ŠO 
fr. 0-32 mm"
"Sjezd v trase stezky - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm, 
červená, bez fazety - konstrukce 2c - ŠO fr. 0-32 mm" 
30,0*1,20

Součet ____________________________________________

PP

w

36,000W 30,0*1,20

3,000w 3.0

36,000W

75,000W

152 028,00 |cs ÚRS 2020 oTPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm32 K 564861111 m2 618,000 246,00
Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 
200 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Chodník - bet. zámková dlažba 10x20x6 cm, šedá - 
konstrukce 1a - ŠD fr. 0-32 mm" 240,0*1,20
"Chodník - hmatná dlažba 20x10x6 cm, bílá - konstrukce 1b • 
SOfr.0-32mm" 60,0

PP

w

288,000W

60,000w

"Cykiostezka - bet. zámková dlažba 10x20x6 cm, červená, bez 
fazety - konstrukce 1c - ŠD fr. 0-32 mm"

270,000w 225,0*1.20

Součet 618,000W

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A ol přes 300 m2______________
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komuníkad pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drcer>ého tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajníd tl. 60 mm skupiny A, pro plochy

136 998,00 CS ÚRS 2020 0133 K 596211113 m2 531,000 258,00

PP

přes 300 m2 Pozná

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupirya A* dlažby z prvků 
stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše >ecfnoř//vé do 10O m2. Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.| 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodáni materiálu na 
výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové 
dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy 
a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 4. část lože přesahující tloušťku 40 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451. . -9. Pňplatek za každých dalších 
10 mm tloušťkv oodkladu nebo lože.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Chodník - bet. zámková dlažba 10x20x6 cm, šedá -

mka k souboru cen:

PSC

w

240,000W 240,0
konstrukce 1a"
"Chodník - hmatná dlažba 20x10x6 cm, bílá - konstrukce 1b" 
60,0

"Cykiostezka - bet. zámková dlažba 10x20x6 cm, červená, bez 
fazety - konstmkce 1c"
"Chodník - hmatná dlažba 20x10x6 cm, bílá - konstrukce 1ď

60,000W

225,000W 225,0

6,000W
6,0
Součet 531,000W

[d/ažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 69 084,00 [cS ÚRS 2020^34 M 59245018 242,400 285,00
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Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm porodní 
"viz pol. 596211113 + ztratné 1%"
240,0*1,01_______________________________

PP
W

242,400W
74 3W,75\CSÚRS2020 01 \I dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 327,00227,25035 M 59245008

PP
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mrr barevná 
"viz pol. 596211113 + ztratné 1 %"
"červená bez fazety" 225,0*1,01______
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná__________________

w
227,250w

36 709,20 CS ÚRS 2020 0136 M 59245006 67,980 540,00m2
PP

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidonré 200x100x60mm barevná
W "viz pol. 596211113 + ztratné 3%" "bílá"

60,0*1,03
6,0*1.03
Součet

W
61,800

6,180
67,980

W
w
w

Kladení zámkově dlažby pozemních komunikaci tl 80 18 525,00 CS ÚRS 2020 0165,000'37 K 596212212 285,00m2
mm skupiny A dI do 300 m2 1
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm,PP
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy 
Dřeš 100 do 300 m2 
Poznámka k souboni cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvku 
stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z 
obrazců o ploie jednotlivé do 100 ml. Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2 V cenách Jsou 
započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na 
výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové 
dlažby, které se oceňuje ve specifíkaci; ztratné lze dohodnout u plochy 
a) do 100 m2 ve výši 3 %. b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. c) přes 
300 ml ve výši 1 %. 4. část lože přesahující tloušťku SO mm se 
oceňuje cenarrw souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 
mm tloušťkv oodkladu nebo lože.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Sjezd - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm, šedá - konstrukce 
2a" 30,0
"Sjezd - hmatná dlažba 20x10x8 cm, bílá - konstrukce 2b"

PSC

W

W 30,000

w 3,0003.0

"Sjezd v trase stezky - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm. 
červená, bez fazety - konstrukce 2c" 30,0
"Předláždéni zámkové dlažby na parkovišti - konstrukce 2d"

w 30,000

W 2,0002.0
SoučetW 65,000

38 I M [59245020 IdíažĎa tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní \ m2 30,600 10 434,60 CS ÚRS 2020 01341,00
PP

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm pnrodní 
"viz pol. 596212212 + ztratné 2%"
30,0*1,02______________________________

W
W 30,600

I 39 i M \59245008 1 díažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná \ m2 30,600 I 341,00\ 10 434,60 [ CS ÚRS 2020 01
PP

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná 
"viz pol. 596212212 + ztratné 2%"
"červená bez fazety" 30,0*1,02_____________
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x1OOxOOmm barevná__________________

w
w 30,600

40 M 59245226 1968,33 CS ÚRS 2020 01m2 3,090 637,00

PP
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná 
"viz pol. 596212212 + ztratné 3%"
"bílá" 3,0*1,03

W
W 3,090

D 8 Trubní vedení 8 586,00
Výšková úprava uliíního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

8 586,00 CS ÚRS 2020 0141 K 899431111 kus 6,000 1 431,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 
Poznámka k souboru cen:
1 V cenách jsou započteny i náWady na: a) odbouráni dosavadního 
krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m. b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 
podbetonováni nebo podezdéni rámu. d) odstraněni a znovuosazeni 
rámu. poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 
doplněni krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na přip. nutné dodáni 
nové mříže, rámu. poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodáni se 
oceňuie ve soedfíkaci ztratné se nestanoví.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"úprava povrchových znaků inženýrských sítí"
"snížení nebo zvýšení" 6.0

PP

PSC

w

w
w 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání______________
Montáž svislě dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly 
Poznámka k souboru cen.'
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 
upevňovacího materiálu na předem pňpravenou nosnou konstrukci 
(sloupek, konzolu, sloup) 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodáni značek, tyto se oceňuji ve specifíkaci, b) na rnonřáž a 
dodávku ocelových nosných konstrukci - sloupků, konzol, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž 
konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSV 
příslušnými cenami katalogu 800'783 Nátěry, d) naloženi a odklizení 
výkopku, tyto se oceňuji cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemni 
práce 3. Ceny ne/ze použít pro osazeni a montáž svislých dopravních 
značek: a) světelných, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 
Elektroinstalace ■ silnoproud, b) upevněných na řanech nebo 
speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňujiindividuálně

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

324 545,38

1 800,00 CS ÚRS 2020 0142 K 914111111 kus 6,000 300,00

PP

PSC

W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"Svislá dopravní značka ClOa ocelový sloupek" 2,0 
"Svislá dopravní značka C10a " 1.0
"Svislá dopravní značka IS20 + ocelový sloupek" 1,0 
Mezísoučet

"Svislá dopravní značka IP6 + výložnik (na sloupu VO)" 1,0

w 2,000
1,000
1.000
4.000

1.000

W
W
W

W

"Svislá dopravní značka IP7 + výložnik (na sloupu VO)* 1,0W 1,000

2,000
6,000

Mezísoučet
Součet

w
W

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup_________________________

460,00 CS ÚRS 2020 0143 K 914111112 5,000kus 92,00
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 
na sloupy
Poznámka k souboru cen:

PP

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 
upevňovacího materiálu na předem pfípravenou nosnou konstrukci 
(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání značek, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) na montáž a 
dodávku ocelových nosných konstrukci - sloupků, konzol, tyto se 
oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž 
konzol a násřavcó, c) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSV 
pfísluinými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naloženi a odklizeni 
výkopku, tyto se oceňují cenami Části A 01 katalogu 800-1 Zemni 
práce. 3. Ceny nelze použit pro osazeni a montáž svislých dopravních 
značek: a) světelných, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 
Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lánech nebo 
speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňuji individuálné

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Svislá dopravní značka ClOb (na sloupu NN)"
"Svislá dopravní značka IP6 (na sloupu VO)"
"Svislá dopravní značka IP7 (na sloupu VO)"
Součet______________________________
zákazové, příkazové dopravní značky BUB34, C1-15 
700mm__________________________________________

PSC

w
3.0 3.000

1.000 
1,000 
5,000

W
1.0w
1.0w

w

5 B20.00 CS ÚRS 2020 016.000kus 970,00
44 M 40445620

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm 
"viz pol. 914111111"
"ClOa" 2.0+1.0 
"viz pol. 914111112"
"ClOb" 3,0Součet______________________________

PP
w

3,000w
w

3.000
6.000

w
w

\informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 932,00 CS ÚRS 2020 011,000 932,0045 M 40445637
informativní značky smérové IS15a, IS20 700x500mmPP

"viz pol.914111111" 
"IS2Q" 1,0

W
1,000W

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IPlOa, 
b 500x500mm_____________________________________

3 368,00 CS ÚRS 2020 01kus 4,000 842.0046 M 40445621

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4t>*IP7, IPlOa, b SOOxSOOmm
PP

"viz pol. 914111112" 
"IP6" 1.0
"IPr 1.0 
"viz pol. 914111111" 
"1P6" 1.0
-IP7" 1.0
Součet ________

W
1.000
1,000

W
W
W

1.000
1,000
4,000

W
w
w

Montáž sbupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou____________________

2 676,00 CS ÚRS 2020 013,000 892,00kus47 K 914511112

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopáni jamek s 
odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazeni sloupku včetně 
montáže a dodá vky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 
započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou 
započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 
oceňuji ve specifikaci b) naloženi a odklizeni výkopku. tyto se oceňi^i 
cenami části A01 kataloau 800-1 Zemni oráče.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Svislá dopravní značka ClOa + ocelový sloupek" 2,0 
"Svislá dopravní značka IS20 + ocelový sloupek" 1,0 
Součet ______ ___________

PP

PSC

W

2.000
1.000
3,000

W
W
W

3 972,001 CS ÚRS 2020 01 |Sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m48 I M [40445235 kus 3,000
1 324,00

sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m 
"viz pol. 914511112"___3,0_______________

PP
3,000W

Montáž nástavce ňa sloupky velikostí do 1 m2 pro 
uchycení dopravních značek____________________

242,00 CS ÚRS 2020 01kus 2,000 121,0049 K 914531111

Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikostiPP
do 1 m2 na sloupek

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání konzol nebo 
nástavců, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) ochranné nátěry nástavce, 
tyto se oceňi^i příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Svislá dopravní značka IP6 + výložnik (na sloupu VO)" 1.0

PSC

W

1,000W

"Svislá dopravní značka IP7 * výložnik (na sloupu VO)" 1,0 
Sou^t ______

1,000w
2,000W

561,001I 50 I M |40445220R kus 2,000 1 122,00 \R-položkadržák dopravní značky - 60
PP

držák dopravní značky • 60
"viz pol. 914531111" 2.0 2,000W
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
SÍDkv. symboly retroreflexní bílá barva____________

7 072,00 CS ÚRS 2020 0168,00051 K 915131112 m2 104,00

Strana 10 z 16



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou precbody pro chodce, 
siokv, symbolv bílé retroreflexni 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro délici čáry bilé souvislé č. Via, bílé 
přeruiovar>é č. V2a, žluté souvislé č. V12b. žluté přerušované č. V12c 
a vodici čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 
předznačeni. tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 
Předznačení pro vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 936 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto 
katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) učen 915 11 a 
915 12 v m délky délici nebo vodici Čáry (včetně mezer), b) u ceny 
915 13 v m2 stňkané olochv bez mezer.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Vodorovné dopravní značeni V7a - nátěr barvou"
'Vodorovné dopravní značení V8a - nátěr barvou"
Vodorovné dopravní značení V14 + šipka"
Vodorovné dopravní značení V15 (symbol P4)"
Součet __________

PP

PSC

w

25.000
28.000 
12,000
3,000

68,000

25,0W
28,0W

12.0*1.0W
3,0*1.0W

W
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

1 512,00 CS ÚRS2020 01126,0012,000,52 K 915491211 m

Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do
120 mm do lože z cementové malty tl, 20 mm. s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého U. 50 
až 100 mm šířka proužku 250 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách rtejsou započteny náklady na: a) pfíp. nutné zemni práce, 
které se oceňuji cenami katalogu 800-1 Zemni práce, b) příp. nutné 
bouráni (rozebráni) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 
tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodicím 
proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599.4-11 Vyplněni 
spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se 
oceňuie ve specifikaci.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Betonová silniční prídlažba 500/25/80 do bet. íože $ opěrkou 
C20/25nXF3"

PP

PSC

w

w

12,0 12,000W
[ 53] M \592i8OOI 2 157.36 CS ŮRS 2020 01krajník betonový silniční 500x250x80mm 12,120 178,00m

PP
krajník betonový silniční 500x2SOx80mm 
"viz pol. 915491211 + ztratné 1%"
12,0*1.01______________

Předznačení vodorovného plošného značení

w
w 12,120

2 448,00 CSÚRS 2020 0154 K 915621111
68,0001 36,001

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot plošné šipky, symbolv. nápisy 
Poznámka k souboni cen:
1 Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu-1111 v m délky 
délici čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v 
m2 natírané nebo stříkané phchy.
"Viz pol. 915131112" 68,0_________________________________

PP

PSC

W 68,000
55 I K |915-Ř^ 0,9001 1 000,001Nátěr Žlutou barvou (schodiště) m2 900,00 R-položka

PP
Nátěr žlutou barvou (schodiště)
"die výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
4,50*0,10*2_____________________________________

W

w 0,900
Osazeni obruby z drobných kostek bez boční opéry do 
lože z betonu orostého

2 256,00 CS ÚRS 2020 0156 K 916111122 12,000 188,00m

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě $ ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15

Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se urči jako součin celkové délky obrub a otyemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se

PP

PSC

oceňuje: a) bez boční opéry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opérou jako osazeni silnični obruby z 
jedné řady kostek $ boční opérou a osazeni silnični obruby z jedné 
řadv kostek bez bočni ooěrv.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Očištění a znovu osazeni stávajícího dvojřádku žulových 
kostek" 12,0_______________________________________

w

12,000W

Osazení obruby z drobných kostek s boční opérou do 
lože z betonu prostého______________________________
Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadé s tožem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opérou z betonu prostého Iř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky 
Poznámka k souboru cen:
1. část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se urči jako součin celkové délky obrub a objemové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky. 3. Osazeni silniční obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez bočni opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s bočni opérou jako osazeni silnični obruby z 
jedné řady kostek s bočni opérou a osazeni silnični obruby z jedné 
řadv kostek bez boční ooěrv
"dle výkresové dokumentace, technidcé zprávy a výkazu 
projektanta"
"Řádek Žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"
10,0

"Očištění a znovu osazení stávajícího řádku žulových kostek" 
10,0

5 536,00 CS ÚRS 2020 0157 K 916111123 173,0032,000m
1

PP

PSC

w

10,000w

10,000w
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"Očištění a znovu osazení stávajícího dvojřádku žulových
kostek" 12,0
Součet

W 12.000

W 32,000
58 I M \58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 979,70 CSŮRS2020 01m2 1,010 970,00

pp
kostka dlažební žula drobná 8/10W
"Viz pol. 916111123 + ztratné 1%" 10,0*0.10*1,01W 1,010
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční ooérou do lože z betonu prostého____________ □59 K 916131213 8 352,00 CS ÚRS 2020 0132,000 261,00m

Osazení silničního obrubníku betonového se zfízenim lože,PP
s volněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
Poznámka k soubonj cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stc^atých jsou započteny: 
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
pro lože tí. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i 
náklady na dodáni hmot pro lože tí. 80 až 100 mm; v cenách-1113 a ■ 
1213 též náklady na zfízení bočních opér. 2. Část lože z betonu 
prostého přesahující ti. 100 mm se ocehuje cenou 918 99-1121 Lože 
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků, tyto se oceňuji ve soecifíkaci.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"

PSC

w

w

10,0w 10,000

"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"W

12,0 12,000W

"Silniční obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"W

4.0W 4,000

"Silniční obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3“W

5.0W 5,000

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3. R=2 m"

W

1.0 1,000
32,000

w
Součetw

2 222,00 CS ÚRS 2020 0160 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 10,100 220,00m
pp

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
"viz pol. 916131213 + ztratné 1%" 
10,0*1,01_________________________

w
10,100w

obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm_________________ 2 230,08 CS ÚRS 2020 0112,12061 M 59217029 184,00m

pp
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 
"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
12,0*1,01_________________________________

W
12,120w

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250mm____________________________________________ 3 745,08 CS ÚRS 2020 019,09062 M 59217030 412,00m
obrubník betonový silniční prectiodový 1000x150x150-250mm

PP

"viz pol. 916131213 + ztratné 1%" 
(4,0+5,0)*1,01

W
9,090W

obrubník betonový silniční oblý R 2,0 Standard 
100x15x25 cm

63 M 59217471R kus 1,010 372,00 375,72 R-potoŽka

obrubník betonosrý silniční oblý R 2,0 Standard 100x15x25 cm 
"viz pol, 916131213 + ztratné 1%"
1,0*1,01_____________________________________ _

pp
W

1,010w
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stoletého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 
započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na 
dodání hmot pro lože tí. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého / 
náklady na dodáni hmot pro lože tí 80 až 100 mm; v cenách -1113 a - 
1213 též náklady na zřízení bočních opér. 2. část lože z betonu 
prostého přesahující tí. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 lože 
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. Lože C16/20nXF1" 
280,0___________________________________________

68 600,00 CS ÚRS 2020 01280,00064 K 916231213 245,00m

pp

PSC

w

w
280,000w

41 288,80 [cS ÚRS 2020m65 M \59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm 282,800 146,00m
pp

obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm 
"viz pot. 916231213 + ztratné 1%"
280,0*1.01
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční
opérou do lože z betonu prostého____________________
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože. s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazeni krajníků z 
kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých 
jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady 
na dodáni hmot pro lože tí 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodáni hmot pro lože tí. 80 až 100 mm; v 
cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízeni boční opéry. 3. Část íože 
z betonu prostého přesahující tí 100 mm se oceňuje cenou 916 99- 
1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
4. \/ cenách nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků nebo 
krainíků. tvto se oceňuii ve soecifíkaci.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta”

"Nový kamenný obrubník š. 0.3 m"

W
W 282,800

5 775,00 CS ÚRS 2020 0166 K 916241113 21.000 275,00m

PP

PSC

w

w 21,0 21,000
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Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

51 660,00 CS ŮRS 2020 0121,000 2 460,00obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm67 M 58380003 m
pp

obnjbník kamenný žulový pfímý 300x200mm 
Poznámka k položce:P
Hmotnost: 150 kg/bm
"Viz pol. 9162411113" 21.0

21,000W

Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
ODěrou do lože z bstonu oiostého

8 236,00 CS ÚRS 2020 0129,000 284,0068 K 916241213 m

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opérou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny-1211, -1212 a -1213 lze použit i pro osazen/ krajníků z 
/ramene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých 
jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady 
na dodáni hmot pro loze tt. 80 až 100 mm. b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm: v 
cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízeni boční opéry. 3. částlože 
z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99- 
1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků nebo 
krainiků. Mo se oceňuii ve soecifíkaci.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Kamenný silniční obrubník 15/15/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"
17.0

"Očištění a znovu osazení stávajícího kamenného obrubníku š. 
0.3 m" 12,0 
Součet _____

PSC

w

w

17.000

12.000

W

W

29.000W

I obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, 15x1569 M \583d03-R 17,000 1500,00 25 500,00 R-položkam
pp

obrubník kamenný přímý, žula. 15x15 
Poznámka k položce:
1 bm ^ 104 kg
"viz pol. 916241213" 17,0___________________________
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého____________________________

p

w 17,000

34 021,08 CS ÚRS 2020 0170 K 916991121 m3 9,265 3 672,001
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Betonová silniční přídlažba 500/25/80 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"

PP

w

w

12,0"0.30*0.10
"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 
10,0*0,20*0.10

"Očištění a znovu osazení stávajícího řádku žulových kostek" 
10.0*0.20*0.10

"Očištění a znovu osazení stávajícího dvojfádku žulových
kostek" 12,0*0,30*0,10
"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkouC20/25nXF3"
10,0*0,250*0,10

"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkouC20/25nXF3"
12,0*0,250*0,10

"Silniční obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkouC20/25nXF3"
4,0*0,250*0,10

"Silniční obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"
5.0*0.250*0,10

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3. R=2 m"
1,0*0,250*0,10

"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. Lože Cl6/20nXFr 
280.0*0,20*0,10

"Nový kamenný obrubník š. 0,3 m" 21,0*0.40*0,10 
"Kamenný silniční obrubník 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"
17,0*0,250*0,10

"Očištění a znovu osazení stávajícího kamenného obrubníku š. 
0,3 m" 12,0*0,40*0,10
Součet____________________ _________________________

jGěotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
i měrná hmotnost do 500 Q/m2________________________

w 0,360
0,200W

W 0,200

W 0,360

W

W 0,250
W

W 0,300
W

W 0,100
W

W 0,125
W

W 0,025
W
W 5,600

0,840W

W

W 0,425

0,480

9,265

W

W

71 K 919726123 7 636,00 CS ÚRS 2020 0183,000m2 92,00

Geotextilíe netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrací měrná hmotnost 
přes 300 do 500 q/m2 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položeni a dodáni geotextilie 
včetně přesahů.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Separační geotextilie 500 g/m2" 40,0+3.0+40,0 _______
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za teola § 15 mm hl 25 mm s prořezáním_____
Styčná pracovní spára pn napojeni nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem iiřky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezáni spáry 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčiiténi spár, na irr^>fegnaci 
a zaliti spár včetně dodání hmot.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"pracovní spára"

PP

PSC

W

W 83,000

6 435,00 CS ÚRS 2020 0172 K 919732211 55,000 117,00m

pp

PSC

w

55,0 55,000W

171.36|CSÚRS 2020 01Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm
Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm 
0,20*1,20___________________________________________

73 K 931991211 m2 0,240 714,00
PP
W 0,240

74 I K [962052211 [Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 in3 8 058,00 [cS^fTs 2020 0125,500m3 316,00
PP

Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového. objemu přes 1 m3
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fc.

Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k soubonj cen:PSC
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a • 
2211 Jako bouráni zdivá nadzákladového Železobetonového.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"odstranění betonové zdi" 17.0*1,50

W

w 25,500

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
slouDkv s betonovými oatkami

75 K 966006132 406,00 CS ÚRS 2020 01kus 1,000 406,00

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo $ naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním $ betonovou patkou

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstraněni značek z Jakéhokr^v materiálu. 2. 
V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabuli 
(značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 
svislých dopravních značek. 3. Přemístěni vybouraných značek na 
vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava wbouranvch hmot.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta”
"odsfranéní"

PSC

w

lA 1,000w
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupu, 
sloupků nebo konzol_______________________ 183,00 CS ÚRS 2020 0176 K 966006211 3,000kus 61,00
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklízením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na

PP

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 
Poznámka k souboru cen:
1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se 
oceňuje cenám/ souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 
vybouraných hmot.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

PSC

w
3.0 3,000w
'Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 
I Plochy______________________________ 5 800,00 CS ÚRS 2020 0125,000 j77 K 966007113 232,00m2

Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného 
barvou plošného 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na očištěni vozovky, tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 938 90-9. Odstrar}ění bláta, prachu r)ebo 
hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu Části C 01 tohoto katalogu.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta”
"přechod pro chodce" 25.0

PP

PSC

w
25.000W

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 468,00|CSÚRS 2020 0112,000 39,0078 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovadho materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 
Z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv vvolní soár silničních 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 05-4441 a 05-4442jsou oníeny;en pro očištění vybouraných 
dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 
bez pojivá. 2. Přemístěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek 
rfebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenarrú souboru cen 
997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Očištění a znovu osazeni stávajiciho kamenného obrubniku š. 
0,3 m"

PP

PSC

w

12.000w 12,0

[Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
1 sbárováním kamenivem těženvm

129,20 CS ÚRS 2020 013,400 38,00m279 K 979071121
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 
3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženvm 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny jsou určeny jen pro očištěni vybouraných kostek uložených do 
lože ze sypkého materiálu bez pojivá. 2. Přemístěni vybouraných 
dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 mse oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Očištěni a znovu osazeni stávajiciho řádku žulových kostek" 
10,0"0,10
"Očištěni a znovu osazeni stávajiciho dvojfádku žulových
kostek" 12.0*0.20
Součet

PSC

W

1,000W

2.400

3.400

w
w

113 977,22Přesun sutěD 997
[vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 274,001 57 799,48 CS^RS 2020 011 80 [ K [997221551 210,947t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklýtrv dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
Stmeler}é vápnem, cementem nebo živici. 4 Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PP

PSC

"viz pol. 113106142- betonová dlažba" 120,0*0,255 
"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 192,0*0,260 
"viz pol. 113203111 - řádek kostky" 34,0*0,115 
"viz pol. 11320111 - betonová pfidlažba" 10,0*0,230 
"viz pol. 113202111 - vytrháni obrubníků" 307,0*0,205 
"wz pol. 966006132 - odstranění značek" 1.0*0,082 
-viz pol. 962052211 - bouráni betonu" 25,50*2,40 
Součet

30.600

49,920

3,910

2,300

62,935

0,082

61,200

210,947

W

w

w

w

w

w

w

w

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
svDkvch materiálů________________________

11 644,27 CS ÚRS 2020 01K 997221559 5 062,728 2,3081 t
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Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ J.cena [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k cené za každý další i započatý 1 km pres 1 km

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22~155jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

"vzdálenost skládky 25 km"
"viz pol. 997221551" 210.947*(25-1) ________
Poplatek za uložěňTstavébního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17
01 01 _________________________________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01
"viz pol. 113106142- betonová dlažba"
"viz pol. 113106144 - zámková dlažba"
"viz pol. 11320111 - betonová přidlažba"
"viz pol. 113202111 - vytrhání obrubníků"
"viz pol. 966006132 - odstranění značek"
"viz pol. 962052211 - bourání betonu"
Součet

w
5 062,728

W

43 477,77 CS ÚRS 2020 01207,037 210,00K82 997221861 t

PP

120,0*0,255
192.0*0.260

10.0*0.230
307,0*0,205
1,0*0.082

25.50*2.40

30.600
49.920

2,300

62.935
0,082

61.200
207,037

W
W
W
W
W
W
W

I Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
! skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
[Katalogu odpadů ood kódem 17 05 Q4_____________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
"viz pol. 113203111 - řádek kostky"

1 055,70 CS ÚRS 2020 0183 K 997221873 3,910 270,00t

PP

34,0*0.115 3.910W

D__ 998 Přesun hmot___________________________
i přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
! dlážděným_________________ ________________
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

101 066,56
101 066,56 CS ÚRS 2020 0184 K 998223011 224,00t 451,190

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 12 528,94

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 
Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená 
nátěrem penetračním
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na 
ploše svislé S nátěrem penetračním 
Poznámka k souboru cen:

12 528,94
390,00 CS ÚRS 2020 0185 K 711112001 15,600 25,00m2

PP

PSC
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebné cenou 
pňslušné izolace a cenou 711 19-9095 Pňplatek za plochu do 10 mil. 
"viz Návrh opěrné zdi"

W

w "2x"
W (2.0*0.80-^2.60*1.0-«-3.0*1,20)*2 \5.600

I 86 I M |nf63f50 289,05 CS ÚRS 2020 01lak penetračni asfaltový t 0,005 57 810,00
PP

lak penetračni asfaltový 
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0.4kg/m2 
"viz pol, 711112001" 
15.60*0,00030 __

P

W

w 0,005

Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
i lakem asfaltovým______________________________

T

483,60 CS ÚRS 2020 0187 K 711112002 m2 15,600 31,00

Provedení izolace proti zemni vthkostl natěradly a tmely za studená na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým 
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňuji skladebné cenou 
přísluSné izolace a cenou 7f f 19-9095 Pňplatek za plochu do 10 ml. 
"viz Návrh opěrné zdi"
"2x"

PP

PSC

W
W
W (2.Q*0.80>2.60*1.04-3.0*1.20)*2 15,600

348,75 CS ÚRS 2020 0188 M \11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,005 69 750,00
PP

lak hydroizolační asfaltový 
Poznámka k položce: 
Spotřeba: 0.3-0.5kg/m2 
"viz pol. 711112002" 15.60*0,00035_________

P

W

w 0.005

Izolace proti zemni vlhkostí nopovou fólií ukončení 
horní lištou_______________________________

6 080,00 CS ÚRS 2020 0189 K 711161383 40,000 152,00m
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakově vodě nopovými fóliemi ostatní 
ukončení izolace lištou
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výka^ 
projektanta"

"Nopová folie §. 0,5 m vč. ukončovací lišty" 20.QA).50_____

PP

w
w 40.000

I Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
Iv 20.0 mm. tl do 1.0 mm_______________________ 4 900,00 CS ÚRS 2020 0190 K 711161215 m2 20,000 245,00

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakově vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvétrávací a drenážní výška nopku 
20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

PP

w

"Nopová folie $. 0,5 m vč. ukončovací lišty" 20,0W 20.0(X)
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech vvškv do 6 m________________

37,54 CS ÚRS 2020 0191 K 998711101 0,032 1 173,00t

Přesun hmot pro izolace proti vodé, vlhkostí a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava
Poznámka k souboru cen;
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud Je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud ne/ze jednoznačné sřanovrt 
hmotnost posunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu /»moř 
použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace. za ztížených podmirtek, lze použit pouze pro 
hmotnost materiálu, které se tímto zoůsobem skutečné ořemisťuie.

PSC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 2. 9. 2019Kojetín

IC:Zadavatel:
Město Kojetín

Uchazeč:
DELTA POLKOVICE s.r.o.

DIČ:

IC: 268 54 929 
CZ26854929DIČ:

IČ: 74276361 
CZ8152217546

Projektant:
ATELIS - ateliér liniových staveb

Zpracovatel:
Čiklová

DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

106 399,00Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
22 343,79

Základ daně 
106 399,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 128 742,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - uznatelné náklady
KojetínMísto: Datum:

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

2. 9. 2019

Zadavatel: Mésto Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 
M- Práce a dodávky M

106 399,00
106 399,00

46-M - Zemni práce pň extr.mont.pracich 6 114,00
M74 - Elektromontáže 100 285,00
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt;

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětleni - uznatelné náklady

Kojetín 2. 9. 2019

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Člklová

Datum:Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel: Mésto Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.Uchazeč:

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíPopisKód

Náklady soupisu celkem 106 399,00

106 399,00Práce a dodávky MMD

6 114,00Zemní práce pň extr.mont.pracich_____________
Vytyčeni trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru___________________________
Vytyčeni trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou 
tratí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmísténi, očíslováni a označeni 
opěrných bodů. d) označeni pfekétek a míst pro kabelové prostupy a
oodchodové štoty._____________________________________________
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 
osvětlení ručně v hornině tř 3____________________

D 46-M
684,00 CS ÚRS 2020 01114 000,001 K 460010024 km 0,006

PP

PSC

930,00 CS ÚRS 2020 012 K 460050703 kus 1,000 930,00

Hloubení nezapažených jam ručné pro stožáry s premisténím výkopku 
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného 
osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině 
třídv 3
Poznámka k souboru cen:

PP

PSC
1. Ceny hloubeni jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva.___________________________ __________ i,ooo|3 K 460080012P1 Základové konstrukce pro stožár VO do v=8m ks 810,00 810,00 R-pol

PP
Základové konstrukce pro stožár VO do v=8m
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm. hl 80 cm. v hornině tř 3_____________
Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 
cm. v hornině třídv 3 
Poznámka k souboru cen:

r 1 092,00 CS ÚRS 2020 01K 4601501634 6,000 182,00m

PP

PSC
1. Ceny hloubeni rýh v hornině tňdy 6a 7 se oceňují cenami souboru 
cen 460 20-. Hloubeni nezapažených kabelových rýh strojně.
Lože kabelu z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 1 416,00 CS ÚRS 2020 01K 4604210015 6,000 236,00mkabel, bez zakryti, šiřkv lože do 65 cm
Kabelově lože včetně piodsypu. zhutnění a urovnání povrchu z písku 
nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách-1021 až-1072. -1121 až-1172 a-1221 až -1272 nejsou 
započteny náklady na dodávku betonových a /kastových desek. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.______________________________

PP

PSC

192,00 |CS ÚRS 2020 01Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm6 I K 1460490012 6,000 i 32,001m
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 
PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinuti a uložení fólie do rýhy,
fólie šiřkv do 25cm___________________________________________
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídv 3______________________________________

PP

165,001 990,00 CS ÚRS 2020 017 K 460560163 6,000m

Zásyp kabelových rýh ručné s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině 
třídv 3

PP

D M74 Elekjrqm^ntáže_____________________________
jMontáž stožárů osvětleni ocelových samostatně 
stol icích délky doJ_2_m
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m_________ ______________________________

100 285,00
3 940,00|CS ÚRS 2020 018 K 210204011 kus 2,000 1 970,00

PP

I kus I9 M \3167406R4 chodecký stožár CHT6 - pro výložník do 3m * TPU 2.000 8 200,00 16 400.00 R-pol
PP

chodecký stožár CHT6 - pro výložník do 3m + TPU
jMóntážTlýíožmku osvětleni jedn^áménhýčíT 
[ sloupových hmotnosti do 35 kg__________

2 358,00 CS ÚRS 2020 0110 K 210204103 kus 2,000 1 179,00
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotností 
do 35 kg____________________________________________________

PP

výložník pro chodecký stožár CHSV 250011 M 3167406R5 kus 2.000 2 620,00 5 240.00 R-pol
PP

výložník pro chodecký stožár CHSV 2500
12 I K [210204201 1 160,00 CS ÚRS 2020 01Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 580,00

PP
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

13 \ M \316740640P2 kus \ 1020.00 \ 2 040.00\R-poÍstožárová svorkovnice, 1 okruh, IP54, AI 2,000
PP

Stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP54, AJ
HZS - demontáže a montáže 4 400,00! R-pol14 K 210280R1 hod 10,000 440,00I

PP
hiZS ■ demontáže a montáže

hod 10,000 440,00 4 400,00 R-pol15 K 210280R2 {HZS - nepředvídatelné práce
PP

HZS • nepředvídatelné práce
HZS - koordinace postupu s ostat, profesemi hod 8,000 440,00 3 520,00 R-poi16 K 210280R3

PP
HZS • koordinace postupu s ostat, profesemi
geometrické zaměření kabelové trasy ;6,000, 1,00 6,00 R-pol17 K 210280R4 m

PP
geometrické zaměřeni kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Montáž taibka plastová ohebná 0 přes 35 mm uložená 
volně_______18 K 741110053 248,00|CS ÚRS 2020 018,000 31,00m

Montáž tnjbek elektroinstataóních s nasunutím nebo našroubováním 
do krabic plastových ohebných, uložených volné, vnější 0 přes 35 mm

PP

[ trubka elektroinstalační ohebná dvoupláštová 
ikoruaovaná (chránička) D41/50mm. HDPE+LDPE19 U 34571351 216,00 CS ÚRS 2020 018,000 27,00m

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička)
D41/50mm. HDPE-*-LDPE______________________________________
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (CYKY)__________________________

PP

20 K 741122211 348,00 CS ÚRS 2020 0112,000 29,00m
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plnydí kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2________

PP

276,00 les ÚRS 2020 Oíj kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm221 M 34111036 12,000 23,00m
PP

kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2.5mm2
Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 
uloženv volně ÍAYKY1

840,00 CS ÚRS 2020 0122 K 741123225 30,000 28,00m

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo 
leněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x25 mm2____________

PP

2 910,00 CS ÚRS 2020 0123 M 34113120 I kabel silový s AI jádrem IkV 4x25mm2 30,000 97,00m
PP

kabel silový s AI jádrem IkV 4x25mm2___________________
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2__________

5 220,00 CS ÚRS 2020 0124 K 741136002 kus 3,000 1 740,00
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovacíPP
kabelů celoplastových. počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
spojka kabelová smršťovaná přímé do IkV 91ah-22s 

\4x16-50mm 1 770,00 CS ÚRS 2020 0125 M 35436023 kus 3,000 590,00
PP

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-S0mm
TÚkončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 132,00 CS ÚRS 2020 0126 K 741130001 6,000kus 22,00
na ořistroii
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvádéči 
nebo na přistrojí, průřezu žíly do 2.5 mm2

PP

Ukončeni vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděS nebo 
na ořistroii___________________________________
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvádéči 
nebo na přistrojí, pnůrezu žíly do 25 mm2

1 704,00 CS ÚRS 2020 0127 K 741130007 kus 24,000 71,00

PP

Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčnym 
kroužkem se zaooiením vodičů

172,00 CS ÚRS 2020 0128 K 741320041 kus 2,000 86,00

Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových Částí patron do 60 A 
se styčným kroužkem_______________________ _________________ _

PP

11.001 22,00 jeS ÚRS 2020 Olvložka pojistková £27 normální 2410 10A kus29 M 34523416 2,000
PP

vložka pojistková E27 normální 2410 10A 
nvioniaz sviuaio vyoojKovc prumysiove stropní na

I \>\>lr>ÝrlíU___________________ ________________________________
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložnik_________________________________

30 I K |741373002 378,001 756,00 CS ÚRS 2020 012,000kus
PP

31 U 34814435R27 \svitldlo BGP623,40xLED HB/CW CLO ks 2,000 17 200,00 34 400,00 R-pol
PP

svílidlo BGP623,40kLED HBJCW CLO
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 416,00 CS ÚRS 2020 0132 K 741410041 8,000 52,00m
městské zástavbě_____________________________
Montáž uzemňovacího vedení $ upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v 
městské zástavbě______________________________

PP

I fcg 5,000 I 305,00 \CS ÚRS 2020 01drátO lOmmFeZn33 M \ 35441073 61,00

drát O lOmm FeZn
PP

86,00 CS ÚRS 2020 01kus 2,000oko kabelové AI 1-36kV lisovací plná 16x834 M \34567210 43,00

oko kabelové AI 1-36kV lisovací plná 16x8
PP

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 7 000,00 CS ÚRS 2020 011,000kus 7 000,0035 K 741810002 500 000.- Kč
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis. Kč
Poznámka k soubonj cen:

PP

f. Ceny -0001 at-0011 jsou určeny pro objem montážních přeci 
¥Čehié všech nákladů.

PSC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

13 - SO 402 - Zásah do zařízení CETIN - uznatelné náklady

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 2. 9. 2019Kojetín

IC:Zadavatel:
Město Kojetín

Uchazeč:
DELTA POLKOVICE s.r.o.

DIČ:

IC: 268 54 929 
CZ26854929DIČ:

IČ: 74276361
CZ8152217546

Projektant;
ATELIS - ateliér liniových staveb

Zpracovatel:
Čiklová

DIČ;

IČ;
DIČ:

Poznámka;

210 000,00Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 
0,00%

Výše daně 
44 100,00

Základ daně
DPH základní 

snížená 
nulová

0,00
0,000,00

210 000,00 0,00

254 100,00Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba;

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt;

1 - Uznatelné náklady
Soupis;

13 - SO 402 - Zásah do zařízení CETIN - uznatelné náklady
KojetínMísto; Datum;

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

2. 9. 2019

Zadavatel; Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant;

Zpracovatel:Uchazeč:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 
NOO - Nepojmenované práce

210 000,00
210 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl 210 000,00
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

13 - SO 402 - Zásah do zařízení CETIN - uznatelné náklady

Kojetín

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

2. 9. 2019Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel: Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.Uchazeč:

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíKód Popis

Náklady soupisu celkem 210 000,00

210 000,00Nepojmenované práceD NOO

210 000,00D N01 Nepojmenovaný díl_________________________
Zásah do zařízeni CETIN - mimo zadávací řízení, řeší 
správce zařízení_____________________________

210 000,00K R-401 Kč 1,000 210 000,001

PP Zásah do zařízení CETIN - mimo zadávací řízení, ře$í správce zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Cyklostezka kolem Alberta
Obiekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

14 - Vedlejší a ostatní náklady

CC-CZ;
Datum:

KSO:
Místo: 2. 9. 2019Kojetín

IC:Zadavatel:
Město Kojetín DIČ:

IC: 268 54 929 
CZ26854929

Uchazeč:
DELTA POLKOVICE s.r.o. DIČ:

IC:Projektant:
ATELIS - ateliér liniových staveb

Zpracovatel:
Čiklová

74276361 
CZ8152217546DIČ:

IČ:
DIČ;

Poznámka:

118 000,00Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
24 780,00

Základ daně 
118 000,00DPH základní 

snížená 0,000,00

Cena s DPH v CZK 142 780,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

_RazítkoDatum a podpis: Razítko J^aturn^ podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

14 • Vedlejší a ostatní náklady
KojetínMísto: Datum:

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

2. 9. 2019

Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovateí:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

118 000,00

97 000,00
ON - Ostatní náklady 97 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 14 000,00
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

1 - Uznatelné náklady
Soupis:

14 - Vedlejší a ostatní náklady 
KojetínMísto: Datum:

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čikiová

2. 9. 2019
Zadavatel: Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč:

PČ Typ Kód Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 118 000.00

D HSV Práce a dodávky HSV 97 000,00

D ON Ostatní náklady 97 000,00
K 0010001R Provizorní a přechodná dopravní zařízení 33 000,00Kč 1,000 33 000,00

PP Provizorní a přechodná dopravní zařízení

2 K 0010002R Pevné zábrany a mobilní lávky do nemovitostí 1,000
11 000,00Kč

11 000,00
PP

Pevné zábrany a mobilní lávky do nemovitosti
I 3 I K 1012002000 29 000,00 CS ÚRS 2020 01Geodetické práce Kč 1,000 29 000,00

Hlavní tituly průvodních &nností a nákladů průzkumné, geodetické a 
projektové práce geodetické práce______________________________

PP

Kč I 24 000,00 CS ÚRS 2020 014 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 1,000 24 000,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

"vytýčení tnž. sítí. včetně aktualizace vyjádření správců"

PP

w
W 1.0 1,000

Vedlejší rozpočtové náklady 21 000,00D VRN

Průzkumně, geodetické a projektové práce 
Dokumentace skutečného provedení stavby

7 000,00D VRNI
7 000,00 CS ÚRS 2020 015 K 013254000 Kč 1,000 7 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

PP

14 000,00D VRN3 Zařízeni staveniště
14 000,00|cs ÚRS 2020 01K I030001000 Kč I6 Zařízení staveniště 1,000 14 000,00

Základní rozdělení průvodních činnosti a nákladů zařízení staveníété
PP

i
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt:

2 - Neuznatelné náklady
Soupis:

21 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - neuznatelné náklady

KSO;
Místo:

CC-CZ:
Datum:Kojetín 2. 9. 2019
IC;Zadavatel:

Město Kojetín DIČ:

IC:Uchazeč:
DELTA POLKOVICE s.r.o.

268 54 929 
CZ26854929DIČ:

IČ:Projektant:
ATELIS - ateliér liniových staveb

Zpracovatel:
Čiklová

74276361 
CZ8152217546DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

497 677,06Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
497 677,06

Výše daně 
104 512,18DPH základní 

snížená 0,00 0,00

V CZKCena s DPH 602 189,24

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

UchazečObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
stavba:

Cyklostezka kolem Alberta
Objekt;

2 - Neuznatelné náklady
Soupis:

21 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - neuznatelné náklady
Kojetín Datum:

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Člklová

2. 9. 2019Místo:

Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

497 677,06 
492 174,16

103 221,091 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce 151,81

5 - Komunikace pozemní 169 822,00

8 - Trubní vedení 18 407,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 183,66
997 - Přesun sutě 47 712,76

998 - Přesun hmot 22 675,74

PSV - Práce a dodávky PSV 5 502,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 502,90
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

a

Cyklostezka kolem Alberta
Obiekt:

2 - Neuznatelné náklady
Soupis:

21 - SO 101 - Zpevněné dopravní plochy - neuznatelné náklady

KojetínMísto: Datum:

ATELIS - ateliér 
liniových staveb 
Čiklová

2. 9. 2019

Zadavatel: Město Kojetín

DELTA POLKOVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 497 677,06

D HSV Práce a dodávky HSV 492 174,16

D 1 Zemní práce____________________________
I Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
'dlaždic komunikací oro oěší stroině ol ořeš 50 m2

103 221,09
1 440,00 CS ÚRS 2020 01K 1131061421 60,000m2 24,00I

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek

PP

nebo tvarovek 
Poznámka k soubonj cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb včetně odstraněni lože. 2. 
Ceny nelze použit pro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňuji cenami pro odstraněni 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
rtebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 
očištěni: a) dlažebnich rtebo mozaikových kostek, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních 
kostek části C01, b) betonových, kameninových rtebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. 
Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. Přemístěni vybourané dlažby včetrtě materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doorava suti a wbouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"dlažba 300 x 300 mm"
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací

PSC

w
60,0 60,000w

1 820,00 CS ÚRS 2020 012 K 113106144 65,0001 28,00m2
pro Pěší stroině ol přes 50 m2
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na sMádku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živíce a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivé přes 50 m2 ze zámkové dla^v 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny jsou určeny pro rozebrán/ dlažeb včetně odstranění lože. 2. 
Ceny nelze použit pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňuji cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 
rtebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutrté 
očištěni: a) dlažebnich nebo mozaikových kostek, které se oceňt^ 
cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebnich 
kostek části C01. b} betonových, kameninových rtebo kamenných 
desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . -.. 
Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 
4. Přemístěni vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spárna

PSC

vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doorava suti a wbouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
“odstranění"

W

65,00065,0W

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
stroině ol do 50 m2____________________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstw do 100 mm

1 645,00 CS ÚRS 2020 0135,000 47,003 K 113107321 m2

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejrtého druhu samostatné. 
Odstraňuje-U se rtěkolik vrstev vozovky najednou, jednotlivě vrstvy se 
oceňuji každé samostatné. 2. C^ny a) -7111 až -7113, -7151 až - 
7153. -7211 až-7213 a -7311 až-7313 lze použit i pro odstraněn/ 
podkladů rtebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky rtebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až *7í65. - 
7221 až-7226 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstraněni podkladů 
rtebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7f34. 
-7170 až-7174.- 7230 až -7234 a - 7330 až ■7334 lze použit i pro 
odstraněni dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty rtebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit i pro odstraněni 
podkladů rtebo krytů opatřených živičnými postňky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle tloušťky (např do fOO mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnán/ styčných ploch betonových 
rtebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru 
cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnán/ styčných ploch podkladů nebo 
krytů se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístěni vybouraného materiálu vétši 
vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 ., -724 . a -734 . nelze 
použit pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

PSC

w
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíPopisKód

35,000“štérk tl. 5 cm' 35,0W

«Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně ol do 50 m2_______ ^____________________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jedrMtIivé do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

476,00 CS ÚRS 2020 012,000 238,00m24 K 113107331

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 
oceňují každá samostatrté. 2. Ceny a) -7111 až-7113. -7151 až • 
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použit i pro odstranění 
podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125. -7161 až -7165, • 
7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134,
-7170 až -7174. -7230 až-7234 a -7330 až-7334 lze použít i pro 
Odstraněni dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 
stabilizovaných cementem. 3 Ceny lze použit i pro odstraněni 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 
Ceny odlišené podle řlouSťky (např. do 100 mm. do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na zarovnáni styčných ploch betonových 
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami’ souboru 
cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo 
krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného materiálu větší 
vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovné doprava suti. 7. Ceny-714 . , -718. . -724. a -734 . nelze 
použít pro odstraněni podkladu nebo krytu frézováním.

;
PSC

"die výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta”
"beton ti. 150 mm” 2,0______________________

W

2,000W
Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez Překážek v trase___________________

5160,00 CS ÚRS 2020 01m2 30,000 172,005 K 113154124
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 1 m. tloušťky vrstvy 100 mm

PP

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady ne: a) vodu pro chlazeni zubů 
frézy, b) opotřebováni frézovacích nástrojů, c) naloženi odftézovaněho 
materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) nutné ruční odstraněn/ (vybouráni) Živič/yého krytu 
kolem překážek, které se oceňuji cenami souboru cen 113 10-7 
Odstraněni podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištěni 
povrchu odfrézované plochy, které se oceňuji cenami souboru cen 
939 90-9 Odstraněni bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 
Čásb C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet 
určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 
2 m2) se z celkové frézované plochy neodeč/1a;/. 4. Tloušťku 
frézovar\é vrstvy urči projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v 
mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 
frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 
vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostnivek apod., b) jsou-li 
podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní 
plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový 
rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 
mm. vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, rtástupni a 
ochranné ostrůvky apod.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"tl. lOcm" 30,0______________________________

PSC

W

30,000W

1 802,00 |CS ÚRS 2020 016 K 113201111 Vytrháni obrub chodníkových ležatých 17,000 106,00m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, $ přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
chodníkových ležatých 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspámvaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -.. 
Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji 
cenarn souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístěni vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
ocertt^ cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
wbouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Odstraněni betonové silniční phdlažby"

PP

PSC

w
17,0 17,000W

I 7 I K |l13202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých [ 140,000j 61,00| 8 540,00|CS ÚRS 2020 01 |m
Vytrhání obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PP
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a} pro vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. •.. 
Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců Části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji 
cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístěni vybouraných obrub, krajníků rtebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 
whouranvch hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"silniční"
"chodníkový"
Součet

9

PSC

w

50.0W 50.000
90.000 

140,000
90,0W

W
T 35,000| 67,001 2 345,00 CS ÚRS 2020 018 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s pfemísténím hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo $ naložením na dopravní prostředek z 
dlažebních kostek 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků 
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na popř. nutné očiStění: a) vytrhaných obrubníků 
nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -. . 
Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji 
cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních 
kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek 
se oceňuje jako dv^násobné množství vytrháni obrub z jedné řady 
kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních 
kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a 
wbouranveh hmot
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

PSC

w

"Odstraněni řádku žulové kostky 10/10/10" 35,0w 35,000
Sejmuti ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
stroiné

! 700,00 CS ÚRS 2020 01K 1211511239 m2 , 50,000 14,00

Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200PP
mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naloženi sejmuté ornice na 
dopravní prostředek, b) vodorovné přemístěni na hromady v místě 
upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a 
se složením. 2. Ceny lze použit i pro sejmutí podomiči. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na odstraněni nevhodných pňmisenin 
(kamenů, kořenů aood.): tvto oráče se ocení individuálně 
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"tl. 100 mm" 50,0___________________________

PSC

w
50,000W

^^opávky a prokopávRynezapažerié" pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
stroiné__________________________________________

5 926,50 CS ÚRS 2020 01K10 122252204 m3 43,900 135,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v 
hominé třídy téžitelností I přes 100 do 500 m3 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to 
i tehdy, jsou-li vykopávky pfíkopů prováděny samosřařné, bj v 
zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2.
V cenách jsou započteny i náklady na přemístěni výkopku v pfíčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo naloženi na dopravní orostředek.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"výkop" 0.30"(80.0+10.0+30,0)+0.40‘(12.0+3,0+12.0) 
"odpočet ručn i výkop nad plynovodem" -11,0 
Mezisoučet

"výkop pro sanaci zemní pláně" 0.30*(12.0+3,0+12.0) 
So|Učel_ ___ ______________________________________
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. 
skupiny 3 ručně___________________________________ _

PSC

w

w 46.800 
-11,000

35.800 
8,100

43,900

W

W

W

W

11 770,00 CS ÚRS 2020 0111 K 131213101 m3 11,000 1 070,00

Hloubení jam rudné zapažených í nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hominé třídy téžitelností I skupiny 3 soudržných

Poznámka k souboru cen:

PP

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehozeni výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naloženi 
na dopravní prostředek.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Ručni výkop nad STL plynovodem" 11,0_______________
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
Iřídv těžitelnosti I. skuolnv 3 obiem do 20 m3 strojně
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
téžitelností I skupiny 3 do 20 m3 
Poznámka k souboru cen:
1. V cerjácft jsou započteny i náklady na případné nutné přemisiéni 
výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naloženi na 
dopravní prostředek.
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Výkop pro přípojku od uliční vpusti"
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skuoinv 3 obiem do 20 m3

PSC

w

11,000
0,850

W

570,35 CS ÚRS 2020 01671,0012 K 132251251 m3

PP

PSC

w
0,850*1.0*1.o 0,850W

1 090,00 CS ÚRS 2020 0113 K 133251101 rtl3 1,000 1 090,00
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PC Typ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]Popis MJ MnožstvíKód

Hloubení nezapálených šachet strojné v homíné třídy těžítelností I 
skufMny 3 do 20 m3 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 
hloubek se o<^řiu/V indivtduálné. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnáni dna do předepsaného 
profilu a spádu, c) přehození výkopku na pňlehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

PP %

PSC

w

"výkop pro uliční vpusr 1,0001,0*1w
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hominv třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 15 423,00 CSÚRS2020 01291,0053,000m314 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku rtebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

PP

500 do 1 000 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Přemís(uje~H se výkopek z dočasných skládek vzdálených doSOm, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 2. Ceny ryelze použít. 
předefMsuje-H projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto p^místěni se oceňuje individuálně.

"odvoz na meziskiádku"

PSC

w
5,000

17,500"sejmutá (wnice - viz pol. 121151123" 
"zásyp zeminou-viz pd. 174151101" 
"odvoz z meziskládky"
"zásyp zeminou - viz pd. 174151101" 
"rozprostření omice - viz pol. 181351103" 
Součet_______________ ________

50,0*0,10

17,50

W

w

w
17,50 17,500

13.000

53.000

w
130,0*0,10w

w

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3_____________

2 237,25 CS ÚRS 2020 01m3 39,250 57,0015 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Přemistuje-H se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku. i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 2. Ceny nelze použit, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepňstupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálné.

"výkopy ■ viz pol. 122252204" 43,90
"výkopy-viz pol. 131213101" 11,0
"výkopy - viz pol. 132251251" 0,850
"výkopy - viz pol. 133251101" 1.0
"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -17,50
Součet ____

PSC

43,900

11,000

0,850

1,000

-17,500

39,250

W

w

w

w

w

w

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
nřes 10000 m_______________________________________

1471,88 CS ÚRS 2020 01588,750 2,50m3K 16275111916

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších í započatých 1 000 m

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Přemisťuje-H se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m. 
neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 2. Ceny nelze použít, 
předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálné.

PSC

"vzdálenost skládky 25 km"
"vizpd. 162751117" 39,250*(25-1Q)

W
588,750W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 Přes 100 m3________________________________
Nakládáni, skládání a překládání r>euiehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství pres 100 m3, z hornin třídy téžíteinosli I, 
skuoinv 1 až 3

1 555,50 CS ÚRS 2020 01m3 30,500 51,0017 K 167151111

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1131 až -1133 jsou určeny pro nakládáni, překládáni a 
vykládáni na vzdálenost a) do 20 m vodorovné; vodorovná vzdálenost 
se měří od téžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b)do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro 
dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze 
zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená 
v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky pňss 
4 m. 2 Množství měrných jednotek se urči v rostlém stavu horniny.

PSC

"odvoz z meziskládky"
"zásyp zeminou - viz pol. 174151101“ 17,50
"rozprostření omice - viz pol. 181351103" 130,0*0,10Součet________________________________________

W

17.500 
13,000

30.500

W

W

W

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce řskládkovnět kód odpadu 17 05 04________

19 389,50 CS ÚRS 2020 0118 K 171201231 t 74,575 260,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadu pod 
kódem 17 05 04
"viz pol. 162751117" 39,250*1,90 _
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninóu 
se zhutněním_____________________________________

PP

74,575W

2 577,15 CS ÚRS 2020 0118,675 138,0019 K 174151101 m3
Zásyp sypaninóu z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto wkopávkách

PP
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«
PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

Poznámka K souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko- 
technické mefíorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je 
započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 mod kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těziéti skládky 3. Objem 
zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukci nebo uložených vedeni i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, přip. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem 
obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 
pňcházi-li v úvahu . 4. Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a 
rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 
Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístěni 
výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad 
výkopem po provedeni zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedeni rwbo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 
oceňuje cenami souborů cen 171 Uloženi sypaniny do násypů. 6. V 
cenách nejsou zahrnuty náklady na prohozeni sypaniny, tyto náklady
XA nrt*ňiiil rt*nnn 17d11.1 IfiO PřiniMttít 7» rtmhrtrmni XL/nAn>ni/
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"zásyp zeminou" 0,10*115,0+0,20*30,0 
■Zásyp přípojky ŠD fr. 0-32" 0,850*0.50*1,0
"Zásyp uličních vpustí ŠD fr. 0-8* 0,750*1,0
Součet

PSC

w
w 17,500

0.425
0,750

18,675

W
W
W

397,001 345,79 CSŮRS2020 01\20\ M \58344171 štěrkodď frakce 0/32 0,871t
pp

Štěrkodď frakce 0/32
"vizpol. 174151101" 0,425*2,05W 0,871

738,24 CSÚRS2020 0121 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 ř 1,538 480,00
pp

štěrkopísek frakce 0/8
"vizpol. 174151101" 0,750*2.05 1,538w
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozem, 
uloženou do 3 m 90,10 CSÚRS 2020 0122 K 175151101 0,425m3 212,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození svpaninv 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Objem obsypu na 1 m délky pořrubr se rovná Šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad. případně i pod potrubím. Pro 
odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavér>é 
konstrukce nebo uložené vedeni i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 
zhutněni předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 
nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 
oceňuii Doložkou 17511-1109 Pfíolatek za orohozeni svoartinv.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Zásyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-8 mm" 
0,850*0,50*1,0 ____ _________________________

PSC

w

0,425W

0.3711 i 418.08 CSÚRS 2020 0123 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 480,00 i
PP

Štěrkopísek frakce 0/8
"vizpol. 175151101" 0,425*2,05W 0,871
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v | ~ 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně ____________

7 020,00 CS ÚRS 2020 0124 K 181351103 130,000 54,00

Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
stmjně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm

PP

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdáleností do 
50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získáni omice: tyto se 
oceňuii cenamr' souboru cen 121 Seimutí omice.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
130,0______________________________________________

PSC

w
w 130,000

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5___________________
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosen/, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilií. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 
náklady se oceňují ve specifikad. c) vypleti a zaléváni; tyto práce se 
oceňuji cenami Části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 
Zaliti rostlin vodou, d) srovnáni terénu, tyto práce se oceňuji 
souboremcen 161 1.-..Plošné úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 
svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použiti lezeckých technik. V případě použiti lezeckých technik se 
tvto nákladv oceňuii individuálně 
"vizpol. 181301101"
130,0_______________________________________ __

3 380,00 CS ÚRS 2020 0125 K 181411131 m2 130,000 26,00
PP

PSC

w
130,000W

438,75 CSÚRS 2020 0126 I M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,250 135,00
pp

osivo směs travní parková 
"viz pol. 181411131"
"Spotřeba 25 g / m2"
130,0*0.025 _
Úprava pfáné pro silnice a dálnice v zářezech se

w
w

3,250w
4 851,00 CSÚRS 2020 01147,000 33,0027 K 181152302 m2zhutněním

úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

PP
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PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíKód Popis

Poznémka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 2S-2305jsou určeny pro 
urovnáni nové znzovaných pioch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 
pod zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, drnováni a 
dále pfedepiie-H projekt urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15- 
2303 je určena pro vyplněni sypaninou prohlubni zářezů v horninách 
třídy těžitelnosti fl a lil, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutněni 
podloži pod násypy: toto zhutněni se oceňuje cenou 171 15-2101 
Zhutněni podloži pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnáni lavic šířky 
do3m přerušujících svahy, pro urovnáni dna pňkopů pro jakoukoliv 
jejich šířku; toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnáni ploch 
ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 
Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplněni 
prohlubni v horninách tňdy II a lil betor)em nebo stabilizaci se oceňuje 
cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
80,0+10,0+12,0+3,0+30,0+12.0

v

i

i'PSC

j'

w
147,000W

151,81Vodorovné konstrukceD 4
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

0,128| 151,81 CSÚRS2020 011 186,00m328 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1111a -1192 lze použiti pro zfízeni sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a-1192 jsou započteny i 
nákiadv na prohozeni výkopku získaného pň zemních pracích.
"dle dig. měření, výlo'esové dokumentace a TZ”
"Pískové lože tl. 15 cm pro přípojky od vpustí"
0,850*0.150*1.0

PP

PSC

w
0,128W

Komunikace pozemní 169 822,00o 5 I 27,0001 864,00 !CS ÚRS 2020 01 |32,00Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ti 300 mm ! m229 I K 1564581111 i!
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 
vlhčením, a zhutněním, po zhutnéní tl, 300 mm 
Poznémka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepiše-li projekt zřízeni podsypu nebo 
podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V cenách 
rrejsou započteny náklady na získáni sypaniny a její přemístěni k 
místu zabudováni, které se oceňuje podle ustanoveni ČI. 3111 
Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto kataloou.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"sanace zemni pláně - lomový kámen fr. 0-125 mm - celková tl. 
300 mm"
12,0+3.0+12,0________________________________________________

PP

PSC

w

w
27,000W

6 376,32 CS ÚRS 2020 01štěrkodď frakce 0/125 t 16,605 384,0030 M 158344229
štérkodrť frakce 0/125 
"vizpol. 564581111" 27,0*0.30*2,05

PP
W

16,605W
2 496,00!cS ÚRS 2020 01I 31 I K |564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 13,000 192,00

Podklad ze átěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnéní tl. 
150 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Sjezd - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm, šedá - konstrukce 
2a - ŠD fr. 0-32 mm"
"Sjezd - hmatná dlažba 20x10x3 cm. bílá - konstrukce 2b - ŠO 
fr. 0-32 mm"
Součet

PP

W

10,000W 10,0

3,000W 3,0
13,000W

5 940,00 CS ÚRS 2020 01I 32 I K [564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm 30,000 198,00m2
Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnéní tl. 
160 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Zpevněná plocha nepojiždéná - žulová kostita 10/10/10, šedá - 
konstrukce 3 - ŠD fr. 0-32 mm" 30,0______ _

PP

w

30,000W

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm 3150,00 CS ÚRS 2020 0115,000 210,0033 K 564851114 m2
Podklad ze štérkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnéní tl. 
180 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Sjezd - bet. zámková dlažba 10x20x8 cm, šedá - konstrukce 
2a - ŠD fr. 0-32 mm"
"Sjezd - hmatná dlažba 20x10x8 cm, bílá - konstrukce 2b - ŠD 
fr. 0-32 mm"
Součet

PP

W

12,000W 10,0*1,20

3.000
15,000

W 3.0
W

110,0001 27 060,00|CS ÚRS 2020 01I 34 [ K [564861111 I Podklad ze štěrkodrtě SO tl 200 mm 246,00m2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Chodník - bet. zámková dlažba 10x20x6 cm. šedá - 
konstrukce 1a - ŠD fr. 0-32 mm"

PP

w

78,000W 65,0*1,20
"Chodník - hmatná dlažba 20x10x6 cm, bílá - konstrukce 1b - 
ŠD fr. 0-32 mm"
"Rozšíření vozovky, úprava prekopů - konsfrukce 4b - ŠD fr. 0- 

10,0+10.0*1,20

10.000w 10,0

22,000

110,000

W
32 mm - 2 vrstvy" 
SoučetW
Postňk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1.5kg/m2 ______________
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1.50 k{j/m2
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

410,00 CS ÚRS 2020 0110,000m2 41,0035 K 573111113

PP

w

"Rozšířeni vozovky, úprava překopů - konsfrukce 4b" 10,0 10,000W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 I K [573211108 T*0siriK zívicny spojovací z asraiiu v množství u,^ulř/*i/mO__________________________________________________________
40,0001 720,00 CS ÚRS 2020 0118,00m2

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,40 kg/m2
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Obnovení asfaltové vrstvy - konstrukce 4a - 2 vrstvy"
15.0*2

"Rozšíření vozovky, úprava překopú - konstrukce 4b” 10,0

PP

w

w 30,000

W 10,000
40,000SoučetW

Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABSj íř! I tl 40 I 7 
mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ________I 9 350,00 CS ÚRS 2020 0137 K 577134111 25,000 374,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm 
Poznámka k soubonj cen;

PP

1. Cenami 577 1. -40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 
v pn/hu iiřky do 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 
10 m2. 2 ČSNEN 13108-1 pňpouSti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 
mm.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"ACO 11+"
"Obnovení asfaltové vrstvy - konstrukce 4a" 15.0

PSC

W

W
15.000W

"Rozšíření vozovky, úprava překopú - konstrukce 4b“ 10,0w 10,000
25.000SoučetW

■Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
Ido 3 m 2 nemodifikovaného asfaltu ________
Asfaltový beton vrstva ložní ÁČL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m. po 
zhutnění tl. 60 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Cenarrv 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy 
v pruhu šífkydo 1.5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 
10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 pfípoušti pro ACL 1$ pouze tl. 50 až 70

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"ACL 16-t-"
"Obnovení asfaltové vrstvy • konstrukce 4a" 15.0

10 650,00 CSÚRS 2020 0138 K 577155112 25,000 426,00m2

PP

PSC

w
w

15.000

10.000 
25,000

W

"Rozšíření vozovky, úprava překopú • konstrukce 4b" 10,0W
SoučetW

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm____________________

17 520,00 CSÚRS 2020 01m2 30,00039 K 591211111 584,00

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. SO mm, s vyplněním 
spár, s dvojím berar>ěním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnicí drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.-pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 
úhlopfíčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba 
véjířová z kostek drobných se oceňuje cenarrw' 591 41-2111 a 591 44- 
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné 
komunikaci pro péii. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni 
hmot pro lože a na dodáni téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách 
nejsou započteny náklady na: a) dodáni dlažebních kostek, které se 
oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve 
výši 1 %. - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vypínání spár dlažby 
živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.-11 
Zálivka živičná spár dlažby. 6. část lože přesahujíc! tlouŠFku 50 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých 
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Zpevněná plocha nepojížděná - žulová kosUca 10/10/10, šedá • 
konstrukce 3" 30,0_____________________

PSC

W

30,000W

30 148.50 I CS ÚRS 2020 0140 M \58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 30.300 995,00

PP
kostka dlažební žula drobná 8/10
"vizpol. 591211111 + ztratné 1%"
30,0*1,01 ___________________________ _____________________
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
skupiny A ol ořeš 300 m2_______________________

w
30,300w

19 350,00 CSÚRS 2020 01K 596211113 75,000 258,0041 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikad pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, sPP
vyplněním spár $ dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
ořeš 300 m2
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejriého tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2. Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na 
výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové 
rSažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 
a) do f 00 m2 ve výši 3 %. b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 4. část lože přesahující tloušťku 40 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451.. -9 . Příplatek za každých dalších 
10 mm tlouSťkv oodkladu nebo lože.
"dle výkresové dokumentace, ter^nické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Chodník • bet. zámková dlažba 10x20x6 cm, šedá • 
konstrukce 1a"
"Chodník - hmatná dlažba 20x10x6 cm, bílá - konstrukce 1b" 
10.0
Součet_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PSC

w

65,000W
65,0

10.000w

75,000W

21073.65 CSÚRS 2020 0165,650 321,0042 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2
PP

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní 
"vizpol. 596211113 +ztratné 1%"W
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopisKód

65,65065.0M.01W
dlažba tvar obdélník betonové pro nevidomé 
200x1OOxeOmm barevná__________________

5 562,00 CSÚRS2020 01540,0010,30043 M 59245006 m2
PP

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

“viz pd. 596211113 + ztratné 3%“ 
"bílá" 10,0*1,03____________

W
10.300W

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A ol do 300 m2__________________________
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s volněním spár. s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl, 80 mm skupiny A, pro plochy 
ořeš 100 do 300 m2 
Poznámka k souboru cen;
1, Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a vice tvarů, nebo z 
obrazců o ploSe jednotlivé do 100 m2. Skupina C: dlažby 
oUoukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod,| 2 V cenách jsou 
započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na 
výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové 
dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy 
a) do 100 m2 ve výši 3 %. b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. c) přes 
300 m2 ve výši 1 %. 4. část lože přesahujici tloušťku 50 mm se 
oceňuje cenami souboru cen 451 ..•9 PfífMatek za každých dalších 10 
mm tloušfífv oodkladu nebo lože.
“dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

“Sjezd - bet. zámková dlažba 10)c20x8 cm. šedá - konstrukce 
2a" 10,0
"Sjezd - hmatná dlažba 20x10x8 cm. bílá * konstrukce 2b“

3 705,00 CS ÚRS 2020 01285.00m2 13,00044 K 596212212

PP

PSC

w

10,000w

3,000w 3,0
Součet 13,000W

3 478,20 CS ÚRS 2020 01dlažba tvar obdélník betonová 200x100xBOmm přírodní m2 10,200 341,0045 U 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 
“viz pol. 596212212 + ztratné 2%"10,0*1.02_______________________________________

PP
W

10,200w
I dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná__________________
1 968,33\CSŮRS2020 01m2 3,090 637,0046 j M 59245226

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

“viz pol. 596212212 + ztratné 3%"
“bílá“ 3.0*1.03

PP
w

3,090w

Trubní vedení___________________________________
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
tňdv SN8 DN 160_________________________________

18 407,100 8I
610,00 CS ÚRS 2020 01610,001,00047 K 871315221 m

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnoslénného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

PP

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni trub včetně 
gumového těsněni. 2. Použiti trub dle tuhosti: a) třída SN 4: 
kanalizační šité, přípojky, odvodňování pozemků s výškou kryti až 4 m 
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartnich podmínkách uloženi, 
vysoké teplotní a mechanické zatíženi s výškou kryti doBmc) SN 10: 
kanalizační sítě. přípojky, odvodňováni pozemků s výškou kryti igt; 8 
m d) tfída SN 12: kanalizační šitě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy. pň rychlostí média až 15 nVs a výškou kryti 0.7-10 
m e) třída SN 16: kanalizační šitě s vysokým statickým zatížením a 
dvnamickvmi rázv avvškou krvti 0.5-12 m.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"přípojka od uličních vpustí" _________________ ^
Znzení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

PSC

w

1,0 1,000w

2 650,00 CS ÚRS 2020 01kus 1,000 2 650,0048 K 895941111

Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Poznámka k souboru cen:

PP

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízeni lože ze štěrkopísku. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni betonových dílců: 
betonové dílce se oceňuji ve specifikaci, b) dodání kameninových 
dilců: kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litínové mfíže; 
osazeni mfíží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení 
mfíži litinových včetně rámů a košů na bahno částí A 01 tohoto 
katalogu: dodání mfíži se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní 
prstence,' tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a 
a wrovnávací orstence části A 01 tohoto kataloau.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

“Uliční vpusť klasjcká s pachovou uzá^rkou" 1^0_________
uliční vpusť z betonových dílců, včetně mříže 
(poklopu), koše a sifonu_____________________________

PSC

w

1,000w

11 760.0049 M 592-R-701 kus 1,000 11 760,00 R-položka

uliční vpusť z betonových dílců, včetně mříže (poklopu), koěe a sifonu
PP

“viz pd. 895941111" 1.0
1,000w

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 
mm zvýšením krvcího hrnce, šouoéte nebo hvdrantu

2 862,00 CS ÚRS 2020 0150 K 899431111 kus 2,000 1 431,00 1
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hvdrantu bez úpravy armatur 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbouráni dosavadního 
krytu, podkladu, nadezdívky nebo prsterKe s odklizením vybouraných 
hmot do 3 m, b) zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 
podbetonováni nebo podezděni rámu, d) odstranění a znovuosazení 
rámu, poklopu, mfíže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 
doplněni krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na pfíp. nutné dodáni 
nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodáni se 
oceňuie ve soecifíkaci. ztratné se nestanovi.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"úprava povrchových znaků inženýrských sílí"
“sníženi nebo zvýšení" 2,0

PSC

w

w
2,000W
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PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ Množství

I Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
itf. C 16/20 otevřeny vvkoD_______________________

511,50 CSÚRS 2020 0151 K 899623151 0,150 3 410,00m3

Obetonováni potnjbí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř, C 16/20 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Obetonování zdivá stok ve Štole se oceňuje cenarn souboru cen 
359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdivá stok Části A 03 tohoto katalogu.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"obetonování mista napojeni pro UV"

PSC

w
w 0,150*1,0 0,150

i,ooo| 13,60 CS ÚRS 2020 0152 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 13.60,m
PP

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkam
projektanta"w
1.0w 1.000

o 9 Ostatní konstixikce a práce, bourání 130 183,66
jMontaž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 
[obíímkarni na sloupek nebo konzolu_______________
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 ot^ímkamí 
na sloupky nebo konzoly 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetrré 
upevňovacího materiálu na předem pňpravenou nosnou konstrukci 
(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání značek, tyto se oceňuji ve specifikaci, b) na montáž a 
dodávku ocelových nosných konstrukci - sloupků, konzol, tyto se 
oceňuji cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž 
konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSV 
pfísluénými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naloženi a odklizeni 
výkopku, tyto se oceňuji cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemni 
práce. 3. Ceny nelze použit pro osazení a montáž svislých dopravních 
značek: a) světelných, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 
Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lánech nebo 
speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálné

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Svislá dopravní značka P6 + ocelový sloupek"

300,00 CS ÚRS 2020 0153 K 914111111 kus 1,000 300.00

PP

PSC

w

lA 1.000w
54 I M [40445615 \ značky upravujíc! přednost P6 700mm I kus I 985,001 CSÚRS 2020 011,000 985,00

PP
značky upravující přednost P6 700mm 
"viz pd. 914111111"W
"P6" 1.0w 1,000

1 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a oatkou

1 784,00 CS ÚRS 2020 0155 K 914511112 I kus 2,000 892,00

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patfcy 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopáni jamek s 
odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. b) osazeni sloupku včetně 
nnontáže a dodávky plastového víčka. 2. V cenách -1111 jsou 
započteny i náklady na betonový základ. 3 V cenách -1112 jsou 
započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V 
cenách nejsou započteny náklady na a) dodáni sloupku, tyto se 
oceňuji ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 
cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní oráče.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Svislá dopravní značka P6 * ocelový sloupek"
"Posun svislého dopravního značení - P4"
Součet

PSC

W
W 1.0 1,000

1,000
2,000

1.0w
w

1 324,00\CS ÚRS 2020 011,000156 M 40445235 Sloupek pro dopra vni zrtačku AI D 60mm v 3,5m kus 1 324,00
PP

sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3.5m
"Viz pol. 914511112" 1.0 ______________ __
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast_______________________

1,000w

1 794,00 CS ÚRS 2020 0157 K 915211112 46,000 39,00m

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem délíd čára šířky 125 
mm souvislá bílá retroreflexní 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro děliči čáry souvislé č. V 1a bílé. přerušované 
č. V 2a bílé. vodicí č. V 4 bílé, souvislá Č. V12b žlutá, přerušovaná č. 
V12cžlutá. 2. V cenách riejsou započteny náklady na: a) předznačeni, 
tyto se oceňuji certarrw' souboru cen 915 6.-11 Předznačenipro 
vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se oceňuji cenami 
souboru cen 938 90-9 . Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 
Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 
délky děliči nebo vodici čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 
stříkané olochv bez mezer.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Vodorovné dopravni značení Via (0,125) - plastový nátěr" 
46,0 ____________________________________

PP

PSC

w

46,000W

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílv plast____________________
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm přerušovaná bílá retroreflexní 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé. přerušované 
č. V 2a bilé. vodici Č. V 4 bílé. souvislá č V12b žlutá, přerušovaná č. 
VI 2c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačeni, 
tyto se oceňuji cenami' souboru cen 915 6.-11 Předznačeni pro 
vodorovné značeni, b) očištěni vozovky, tyto se oceňují cenami 
souboru cen 938 90-9. Odstraněni bláta, prachu, nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 
Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 
délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 
síňkaně oiochv bez rr\ezer.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Vodorovné dopravni značení V2b (1,5/1,5/0,125) - plastový 
nátěr 31,50

535,50 CS ÚRS 2020 0158 K 915211122 31,500 17,00m

PP

PSC

w

31,500W
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PČ Typ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm retroreflexní bílý plast___________________________ ;

738,00 CS ÚRS 2020 016,000 123,0059 K 915221112 m

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá áířky 
250 mm souvislá retroreflexní 
Poznámka k soubom cen:

PP

1. Ceny jsou určeny pro délict čáry soowsM č. V 1a bílé, přerušované 
č. V 2a bité. vodici Č. V 4 bité, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 
VI 2c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačeni, 
tyto se oceňuji cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačeni pro 
vodorovr}é značeni, b) očišténi vozovky, tyto se oceňuji cenami 
souboru cen 938 90-9 . Odstranéní bláta, prachu, nebo hlinitého 
nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. 
Mrfožstvi mémých jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m 
délky délici nebo vodici čáry (včetné mezer), b) u ceny 915 23 v m2 
stňkané olochv bez mezer.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Vodorovné dopravní značení V5 - plastový nátér"

PSC

w
6,0 6,000W

83,5001 11.00|
918,50 CS ÚRS 2020 01Předznačeni vodorovného liniového značení60 K 915611111 m

Předznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot liniové dělicí Čáry. vodici proužky 
Poznámka k souboru cen:
1. Množstvi mémých jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky 
délici čáry nebo vodiciho proužku (včetné mezer), b) pro cenu -1112 v 
m2 natírané nebo stfíkané ptochy.
"vizpol. 915211112" 46.0

"vizpol. 915211122" 31,50

"vizpol. 915221112" 6.0Součet_____________________________________________

PP

PSC

46,000
31.500 

6,000
83.500

W
w
w
w

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu orostého ______________

13 600,00 CS ÚRS 2020 01272,0050,000K 91611112361 m
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl.
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z Pozná

1. Část lože z betonu prostého přesahující tt. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-f í2í Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni 
dlažebních kostek, tyto se oceňuji ve specifíkaci. Množství uvedené ve 
specifikaci se urči jako součin celkové délky obrub a oč/emové 
hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 
pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 
% pro malé kostky 3. Osazeni silnični obruby ze dvou řad kostek se 
oceňuje: a) bez boční opéry jako dvojnásobné množstvi silniční obruby 
z jedné řady kostek, b) s boční opérou jako osazeni silnični obruby z 
jedné řady kostek s boční opérou a osazeni silrtični obruby z jedné 
řadv kostek bez bočni ooérv.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"
50,0

PP

betonu orostého téže značky 
mka k souboru cen:

PSC

W

50,000w

|kosfka dlažební žula drobná 8/10 5 024,75\CSÚRS2020 015,050m2 995,0062 M 58381007

kostka dlažební žula drobná 8/10 
"viz pol. 916111123 + ztratné 1 %"
50,0*0,10*1.01 _______________ ____________
Osazení silničnihc ebrubníku betcnového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého______________
Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 
a) pro osazeni do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazeni do lože z beřonu prostého i 
náklady na dodáni hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cerjách -f t Í3 a - 
1213 též náklady na zřízení bočních opér. 2. část lože z betonu 
prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňuji ve soecifikaci.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"

PP
W

5,050W

12 528,00 CS ÚRS 2020 01261,0048,000
63 K 916131213 m

PP

PSC

w

w
30,00030,0W

"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"W

10,0 10.000W

"Silniční obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"W

4,0004.0W

"Silniční obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"W

3.0 3,000W

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3. R=1 m“

W

1.0 1,000
48,000

W
Součetw

j 64 j M \S9217031 lobrubník betonový silniční 1000x150x250mm 6 666,001 CS ÚRS 2020 0130,300 220,00m

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 
"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
30,0*1,01 __ ____________________
obrubník betonový silnični nájezdový 
1000x150x150mm_________________

PP
w

30,300W

1858,40 CS ÚRS 20200165 M 59217029 10,100 184,00m
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 
-viz pol. 916131213 + ztratné 1%"10,0*1,01________________________________________

PP
w

10,100w
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- I ~ 250mm_________________ _________ _________________ I 2 912,84 CS ÚRS 2020 017,07066 M 59217030 412,00

PP
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-25úmm 
"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
(4.0+3,0)*1.01

W
7,070W
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PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ Množství

567,62 CSÚRS2020 0167 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 760x150x250mm 562,001,010m
m PP

obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm 
"viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
1.0*1^01_________________________________

w
w 1,010

Osazení chodníkového obrubníku betonového 28 175,00 CS ÚRS 2020 0168 K 916231213 115,000 245,00m
Stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, $ 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opérou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obnjbníků ležatých i stojatých Jsou 
započteny pro osazeni a) do lože z kameniva těženého i náklady na 
dodáni hmot pro lože tí. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 
náklady na dodáni hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a ' 
1213 též náklady na zřízeni bočních opér. 2. Část lože z betonu 
prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99~1121 Lože 
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků, tyto se oceňuji ve soecifíkad.

"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. Lože C16/20nXFr 115,0_______________________________________________

PP

PSC

W

w
115,000w

\obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm 146,001j 116,150\ 16 957,90 CS ÚRS 2020 0169 M \59217019 m
PP

Obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm
"viz pol. 916231213 + ztratné 1%" 
115.0*1,01__________________ _

W
116,150W

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého____________________________

16 524,00 CS ÚRS 2020 0170 K 916991121 3 672,004,500m3

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 
betonu prostého tř. C 16/20
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 
50,0*0,20*0.10

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"
30.0*0,250*0.10

"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou 
C20/25nXF3"

PP

W

1,000w

w

0.750W

W

0,25010.0*0,250*0.10

"Silniční obrubník přechodový levý do bet. lože s opěrkouC20/25nXF3"
4,0*0,250*0.10

"Silniční obrubník přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"

W

w
0.100w

w

0,0753,0*0.250*0.10

"Silniční obrubník 15/25/100 do bet, lože s opěrkou 
C20/25nXF3, R=1 m"
1,0*0,250*0,10

"Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. Lože C16/20nXF1"
115,0*0,20*0.10

Součet

W

w

0.025W

W

2.300

4,500

W

W

Geotextilie pro ochranu, separací a filtrad netkaná 
měrná hmotnost do 500 a/m2________________________
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
pres 300 do 500 g/m2 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na položení a dodáni geotextilie 
včetně přesahů
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"Separační geotextilie 500 g/m2"_______________________
I^Čná spára napojení nového živičného povrchu na 
I stávající za teola š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 
Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetné prořezání spárv 
Poznámka k souboru cen:
1, V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 
a zaliti spár včetně dodáni hrmt.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

"pracovní spára" 
j Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný 
iDOdklad

2 484,00 CS ÚRS 2020 0192,0027,00071 K 919726123 m2

PP

PSC

w
12,0+3.0+12,0 27,000W

5 850,00 CSÚRS 2020 0172 K 919732211 50,000 117,00m

PP

PSC

w

50,00050,0W

549,00 CS ÚRS 2020 01549,0073 K 936104213 1,000I kus
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby 
Poznámka k souboru cen:
1. V cené-4211 Jsou započteny i náklady na zemni práce. 2. V cenách - 
4212 a-4213 Jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto 
se oceňuji ve specifikaci.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

PP

PSC

w
1,0001P_w

),ooojj kus[tož odpadkový - viz TZ 2 ieO.OO\R-poioíka2 180,0074 M 74910-R1
PP

koš odpadkový • viz TZ 
"Viz pol. 936104213" 1,0

1,000w
i,ooo| 492,001 492,00 |CS ÚRS 2020 01 |75 I K 1966001311 Odstranéní odpadkového koše s betonovou patkou kus

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách Jsou započteny i náklady na odklizeni materiálu na 
vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta”

PP

PSC

w
1,0001,0w

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

812,00 CSÚRS 2020 012,000 406,00kus76 K 966006132
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PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis MJ Množství

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním $ betonovou patkou 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokotív materiéíu. 2.
V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 
(značek) od sloupků, tyto se oceňuji cenou 966 00-6211 Odstraněni 
svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na 
vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot.
"die výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
■odstraněni" 1.0
"Posun svislého dopravniho značeni - P4" 1,0
Součet_______________________ ___

4
PP

PSC

w
1,000
1,000
2,000

w
w
w

I kus i,ooo|Odstranění uliční vpustí 3 612,0077 K 966-R-01 3 612.00|R-položka
Odstranění uliční vpustí
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"

PP

W

10 1,000W

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů___________________________

1 011,15 CS ÚRS 2020 0178 K 977151125 0,150 6 741,00m
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaž^, kamene) průměru pfes 
180 do 200 mm 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotveni vrtacího 
stroje, vrtáni, opotřebeni diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 2. V cenách-1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i 
náklady na odsáti vvolachové vody z vrtu.
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"

"Napojení přípojky PVC DN 15ÍT 
1*0,150

PSC

W

W
0,150w

Přesun sutěD 997 47 712,76
79 I K [997221551 4 120,80 CS ÚRS 2020 01Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 84,098 49,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a $ hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
prokládat z jednoho dopravniho prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatrté. 3. Ceny 997 22-155jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
Stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)

"vizpol. 113106142-betonová dlažba" 60,0*0,255 
"viz pol. 113106144 - zámková dlažba" 65.0*0,260 
"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm"
35.0*0.170
■viz pol. 113107331 - beton prostý tl. 150 mm" 2,0*0,325 
"viz pol. 113154124 - frézováni asfaltu ti. 100 mm"
30.0*0.256
"viz pol. 113201111 - silnični přídlažba" 17,0*0,230 
"viz pol. 113202111 - vytrhání obrubníků" 140,0*0,205 
"vizpol. 113203111 - řádek kostky" 35,0*0,115 
"viz pol. 966-R-001 - odstranění uliční vpusti" 1,0*0,80 
"vizpol. 966006132-odstraněniznaček" 2.0*0.082
"viz pol. 977151125 - jádrové vrty do betonu" 0,150*0,126

PSC

15,300

16,900

5,950
0,650
7,680

3,910
28,700
4.025
0,800
0,164

0,019

64,098

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Součetw
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
svDkvch materiálů________________________ 23 412,88 CS ÚRS 2020 0180 K 997221559 2 018,352t 11,60

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý dalií i započatý 1 km přes 1 km

PP

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo rteobvykiými dopravnirn prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku sanyostatné. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny 
pro sypký materiál, např. karrrenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

"vzdálenost skládky 25 km"
"viz pol. 997221551" 84.098*(25-1)

w
w 2 018,352

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (sktádkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01_______________________________________________________

13 953,03 CS ÚRS 2020 0181 K 997221861 66,443t 210,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(sktádkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalo9u odpadů pod 
kódem 17 01 01
"viz pol. 113106142 - betonová dlažba"
"viz pol. 113106144 - zámková dlažba"
"vizpol. 113107131 - beton prostý tl. 150 mm"
"viz pol. 113201111 - silnični přidlažba"
"viz pol. 113202111 - vytrhání obrubníků"
"viz pol. 966-R-001 • odstraněni uliční vpusti"
"viz pol. 966006132 - odstranění značek"

PP

60,0*0,255

65,0*0,260

W 15,300

16,900

0,650

3,910

28,700

0,800

0,164

0,019

66,443

w
2.0*0,325W

17,0*0,230

140,0*0,205

1,0*0,80

2.0*0.082

W

w

w

w

"viz pol. 977151125 - jádrové vrty do betonu" 0.150*0,126W

SoučetW

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů nnd kódem 17 03 02

3 532,80 CS ÚRS 2020 0182 K 997221875 t 7,680 460,00
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«
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skiádkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídéného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02 
"viz pol. 113154124 ‘ frézování asfaltu ti. 100 mm”
30,0*0,256 ________________

PPm

W 7.680

j Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační” 
I skládce (skiádkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
I Katalogu odpadů ood kódem 17 05 04_____________

2 693,25 CS ÚRS 2020 0183 K 997221873 9,975t 270,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skiádkovné) zeminy a kamení zatřídéného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
"viz pol. 113107321 - kamenivo drcené tl. 100 mm" 
35,0*0,170
"viz pol. 113203111 - řádek kostky"
Součet

PP

W 5.950

4.025
9,975

W 35.0*0.115
W

D 998 Přesun hmot 22 675,74
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným_____________________________ 22 675,74 CS ÚRS 2020 0184 K 998223011 101,231 224,00t

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 5 502,90
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynůmD 711 5 502,90
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou řólíí svislá, nopek 
v 20.0 mm. tl do 1.0 mm

10,0001 2 450,00 CS ÚRS 2020 0185 K 711161215 m2 245,00
[

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodé nopovými fóliemi na 
plose svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Nopová folie š. 0.5 m vč. ukončovací lišty"__________
Izolace proti zerňní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

PP

w
10,0 10,000w

3 040,00 CSÚRS 2020 0186 K 711161383 20.000 152,00m

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodé nopovými fóliemi ostatní 
ukončeni izolace lištou

PP

"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu 
projektanta"
"Nopová folie š. 0,5 m vč. ukončovací lištý'____________

I Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodé. vlhkosti a 
ÍDivnům v objektech vvškv do 6 m

w
10,0/0.50 20,000W

12,90 CSÚRS 2020 0187 K 998711101 0,011 1 173,00t

Přesun hmot pro izolace proti vodé. vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech vvškv do 6 m 
Poznámka k souboru cen:

PP

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud Je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačné stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použit orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez 
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro 
hmtínost materiálu, které se tímto zoúsobem skutečné o^misťuie.

PSC
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