REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

19006

Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

5.8.2021

43005560
CZ43005560

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

552 140,90
0,00

Cena bez DPH

552 140,90

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
552 140,90
0,00

v

CZK

Projektant

Datum a podpis:

668 090,49

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Výše daně
115 949,59
0,00

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

19006

Stavba:

Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

05.08.2021

Projektant:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

552 140,90

668 090,49

21 500,00
530 640,90

26 015,00
642 075,49

0,00

0,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

Vyplň vlastní

0,00

0,00

552 140,90

668 090,49

1) Náklady z rozpočtů
SO000
SO101

Všeobecné položky
Oprava komunikace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín
Objekt:

SO000 - Všeobecné položky
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

05.08.2021

43005560
CZ43005560

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

21 500,00
0,00

21 500,00

Cena bez DPH

DPH

Základ daně
21 500,00
0,00

základní
snížená

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

CZK

Výše daně
4 515,00
0,00

26 015,00

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín
Objekt:

SO000 - Všeobecné položky
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

05.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

21 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín
Objekt:

SO000 - Všeobecné položky
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ Typ

Projektant:
Zpracovatel:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kód

Popis

MJ

05.08.2021

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
D

2

VRN

K 002R

K 003R

K 004R

VV

K 005R

K 006R

PP

7

K 007R

P

1,000

10 000,00

10 000,00

Vytýčení podzemních vedení technického vybavení

soubor

1,000

3 000,00

3 000,00

Zařízení staveniště

soubor

1,000

500,00

500,00

soubor

1,000

2 000,00

2 000,00

soubor

1,000

3 000,00

3 000,00

soubor

1,000

3 000,00

3 000,00

1

1,000

Náklady zhotovitele na práce
Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele na práce zajišťující:
- čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při
její realizaci;
- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště;
- vjezd na staveniště pro obslužný provoz, tj. pro vozidla zásobování,
vozidla odvozu komunálního odpadu, policejní vozidla, vozidla požární
ochrany a záchranné služby;
- zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich
majitelům a správcům;

P

6

21 500,00
soubor

Poznámka k položce:
náklady na vybudování, používání a likvidaci staveniště vč. napojení
na potřebná média a jejich spotřeby a vč. nákladů na uvedení
pronajatých ploch do původního stavu

P

5

Vedlejší rozpočtové náklady
Regulace dopravy

Poznámka k položce:
náklady na vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s
případným provedením průzkumných sond

P

4

21 500,00

Poznámka k položce:
projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s
odborem dopravy a s DI Policie ČR; zřízení, údržba a odstranění
dopravního značení

P

3

Cena celkem [CZK]

Náklady zhotovitele na zkoušky konstrukcí a prací
zkoušky míry zhutnění pláně vozovek a chodníků, násypů, zásypů,
obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků
projektu stavby a správců podzem. sítí, pokud tyto zkoušky nejsou
přímo předepsány příslušnými TKP nebo ČSN
a pokud nejsou zahrnuty do jednotkových cen soupisu stavebních
prací

Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené
oprávněnou osobou v grafické podobě (3 ks) a v digitální podobě na
elektronickém záznamovém nosiči (jedno vyhotovení), vč. dodání
technické zprávy o provedeném měření;
doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky
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Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín
Objekt:

SO101 - Oprava komunikace
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

05.08.2021

43005560
CZ43005560

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

530 640,90
0,00

530 640,90

Cena bez DPH

DPH

Základ daně
530 640,90
0,00

základní
snížená

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

CZK

Výše daně
111 434,59
0,00

642 075,49

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín
Objekt:

SO101 - Oprava komunikace
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

05.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

530 640,90

HSV - Práce a dodávky HSV

530 640,90

1 - Zemní práce

259 132,50

2 - Zakládání

9 288,00

5 - Komunikace pozemní

219 788,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 690,00

997 - Přesun sutě

34 742,40

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

530 640,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava účelové komunikace ul. Tovární, parc. č. 2315/9, v k.ú. Český Těšín
Objekt:

SO101 - Oprava komunikace
Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:
PČ Typ

Projektant:
Zpracovatel:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kód

Popis

MJ

05.08.2021

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

D

HSV

D

1

K 111201101

PSC

K 111301111
PP

PSC

VV

3

drn

K 113107212
PP

PSC

VV

4

K 113107236
PP

Práce a dodávky HSV

530 640,90

Zemní práce

259 132,50

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2

4,000

m2

80,000

m2

220,000

"živý plot" 4

VV

2

Cenová soustava

530 640,90

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do
100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin
neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování
křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b)
LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na
hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad
přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý
objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin
stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl
zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá
se pouze s plochou staveniště.

PP

Cena celkem [CZK]

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m
nebo naložením na dopravní prostředek

400,00 CS ÚRS 2019 01

78,00

6 240,00 CS ÚRS 2019 01

30,00

6 600,00 CS ÚRS 2019 01

160,00

35 200,00 CS ÚRS 2019 01

4,000

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí,
vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50
m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze
použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3.
Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu
se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich
mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce
travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen
181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů
pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

80

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm
strojně pl přes 200 m2

100,00

80,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy
přes 100 do 200 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až 7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít 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 použít 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
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4.
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru
cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku.
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší
vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze
použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

"podkladní vrstva bet. vozovky, tl. 0,15m" 220

220,000

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
150 mm strojně pl přes 200 m2

m2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl.
vrstvy přes 100 do 150 mm
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220,000

PČ Typ

5

Kód

PSC

VV

"betonová vozovka" 220

K 122101102

VV

vykop

K 122101401

PSC

8

9

zem_kraj
aktiv_zona
vykopavky_zemnik

K 162301501

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

220,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a
2 objem do 1000 m3

m3

"výkop" 142

142,000

220,00

31 240,00 CS ÚRS 2019 01

140,00

11 970,00 CS ÚRS 2019 01

65,00

260,00 CS ÚRS 2019 01

135,00

32 332,50 CS ÚRS 2019 01

12,00

28 740,00 CS ÚRS 2019 01

142,000

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2
objem do 100 m3

m3

"zemní krajnice" 2
"aktivní zóna" 81
"ohumusování" 25*0,1
Součet

85,500

2,000
81,000
2,500
85,500

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100
mm

PP

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm
na vzdálenost do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je
započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a
stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin
a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty
oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení
křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.

VV

"živý plot" 4

K 162701105

m2

4,000

m3

239,500

4,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto
rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny
do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou
je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání
výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt
použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve
specifikaci.

VV
VV
VV
VV

J.cena [CZK]

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou
skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny
nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo
odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně
vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto
případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami
katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v
zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené,
oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek
tohoto katalogu.

PP

VV
VV
VV
VV

Množství

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle
čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu;
ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv
objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny
lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

7

MJ

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se
oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až 7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít 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 použít 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
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin
stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4.
Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách
nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových
nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru
cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku.
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo
krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší
vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze
použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PP

6

Popis

vykop
drn*0,15
vykopavky_zemnik
vodorov_prem_zeminSoučet

K 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

142,000
12,000
85,500
239,500

m3

Strana 9 z 13

2 395,000

PČ Typ

Kód

PP

PSC

VV

10

K 171101111
PP

PSC

VV

11

M 58344003R
PP

12

K 171201201
PP

PSC

VV
VV

Popis

MJ

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto
rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny
do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou
je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání
výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt
použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve
specifikaci.

vodorov_prem_zemin*10

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s
vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

2 395,000

m3

81,000

120,00

m3

81,000

620,00

m3

154,000

15,00

9 720,00 CS ÚRS 2019 01

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin
nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na
místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro
podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku,
měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na
trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 101131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i
soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a 1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek
katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet
objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6.
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny 1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112
relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází;
uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen
171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m.
Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl
výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z
výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél
výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž
zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi
horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10.
Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem
pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými
pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí
horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm.
Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12.
Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny
skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125
mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných
hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do
násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu
vyšší,
ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se
aktiv_zona

materiál vhodný do aktivní zóny

81,000

50 220,00

materiál vhodný do aktivní zóny

Uložení sypaniny na skládky
Uložení sypaniny na skládky
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na
dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem
určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v
opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo
ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku
nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy
dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do
prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro
uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení
podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy,
jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále
přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které
nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky
připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1
a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí
ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné
přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 201102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé
skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V
ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou
započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5.
Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

vykop
drn*0,15
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142,000
12,000

2 310,00 CS ÚRS 2019 01

PČ Typ

Kód

13

K 171201211

PSC

K 181102302

264

K 181301101

m2

25

2

K 211531111

Cenová soustava

319,800

120,00

38 376,00 CS ÚRS 2019 01

264,000

16,00

4 224,00 CS ÚRS 2019 01

25,000

52,00

1 300,00 CS ÚRS 2019 01

25,000

Zakládání

9 288,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3

6,000

1 100,00

6 600,00 CS ÚRS 2019 01

m2

42,000

44,00

1 848,00 CS ÚRS 2019 01

m2

42,000

20,00

840,00 CS ÚRS 2019 01

m2

4,000

220,00

880,00 CS ÚRS 2019 01

m2

278,300

275,00

76 532,50 CS ÚRS 2019 01

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným
frakce 16 až 63 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z
lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny
náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru
cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru
cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství
měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem
potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"zasakovací rýha" 6

VV

K 211971121

6,000

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i
pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie
přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování
geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění
výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b)
pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru
cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií
se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V
cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a
na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám
výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na
dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze
dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v
m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z
více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek
oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované
ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů
stanovených projektovou dokumentací.

VV

"separační geotextilie"42

M 69311006

42,000

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP
pevnost v tahu 15kN/m
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu
15kN/m

PP

D

Cena celkem [CZK]

264,000

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do
30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto
získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3.
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje
cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné
skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od
místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 01 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

PSC

20

m2

VV

PP

19

Úprava pláně v zářezech se zhutněním

PSC

D

J.cena [CZK]

298,200
21,600
319,800

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny
10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově
zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíšeli projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena
pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III. 4.
Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se
oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny
neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy,
pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se
oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve
sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací
se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV

18

t

Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

PSC

17

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

PP

PP

16

Množství
154,000

vykop*2,1
drn*0,15*1,8
Součet

VV
VV
VV

15

MJ

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170
504
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních
podmínek.

PP

14

Popis
Součet

VV

5

K 564861111

Komunikace pozemní

219 788,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

PP

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm

VV

"sjezd, ŠD tl. 200 mm" 4

K 564871112

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm

4,000
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PČ Typ

Kód

VV

"ŠD tl. min. 250 mm" (215+27)*1,15

K 564911511
VV

"R-mat, tl. 50 mm" 215*1,05

PSC

K 569903311
PP

K 573111112

VV

"PI-C, 0,8 kg/m2" 215*1,05

K 577144121

PSC

K 596212210

2,000

m2

225,750

135,00

7 290,00 CS ÚRS 2019 01

400,00

800,00 CS ÚRS 2019 01

28,00

6 321,00 CS ÚRS 2019 01

m2

215,000

371,00

79 765,00 CS ÚRS 2019 01

330,00

990,00 CS ÚRS 2019 01

705,00 CS ÚRS 2019 01

225,750

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

215,000

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80
mm skupiny A pl do 50 m2

m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm,
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do
50 m2
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou
započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na
výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 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 50 mm se
oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10
mm tloušťky podkladu nebo lože.

PP

PSC

3

VV

M 59245001
PP

dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm
přírodní

3,000

3,000

m2

3,000

235,00

kus

2,000

320,00

640,00 CS ÚRS 2019 01

kus

2,000

240,00

480,00

m

15,000

310,00

4 650,00 CS ÚRS 2019 01

m

15,000

128,00

1 920,00 CS ÚRS 2019 01

dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní
Poznámka k položce:
Spotřeba: 36 kus/m2

P

9

K 912211111

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 690,00

Montáž směrového sloupku silničního plastového
prosté uložení bez betonového základu
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením
bez betonového základu silničního
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro
sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i
náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení
výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce.

PP

PSC

"červené sloupky Z11g" 2

VV

M 40445158R
PP

2,000

sloupek směrový silniční plastový Z11g
sloupek směrový silniční plastový 1,2m

K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s boční opěrou do lože z betonu prostého
Osazení chodníkového obrubníku betonového 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. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou
započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na
dodání hmot pro lože tl. 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 zřízení bočních opěr. 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 oceňují ve
specifikaci.

PP

PSC

15

VV

M 59217023
PP

D

54,000

m3

"ACO 11 tl. 50 mm" 215

VV

31

46 504,50 CS ÚRS 2019 01

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 50 mm
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PP

30

206,00

2,000

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kg/m2

PP

D

225,750

54,000

Zřízení zemních krajnic se zhutněním

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,00 kg/m2

26

m2

zem_kraj

VV

25

Cenová soustava

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných
podmínek části A 01 tohoto katalogu.

PSC

24

Cena celkem [CZK]

225,750

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm

"ŠD 0/32"54

VV

23

J.cena [CZK]

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození
zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a)
opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují
podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b)
odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části
A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PP

29

m2

Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 50 mm

K 569851111

Množství

278,300

Podklad z R-materiálu tl 50 mm

PP

22

28

MJ

PP

21

27

Popis
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
260 mm

obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

15,000

obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

997

Přesun sutě

34 742,40
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PČ Typ
32

Kód

K 997013802
PP

PSC

VV

33

34

35

36

37

K 997221551

Popis

MJ

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170
101

t

79,200

t

52,800

t

1 003,200

"betonová vozovka" 220*0,15*2,4

PSC

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
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
stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV

"podkladní vrstva bet. vozovky, tl. 0,15m" 220*0,15*1,6

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

PSC

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
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
stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV

"podkladní vrstva bet. vozovky, tl. 0,15m" 220*0,15*1,6*19
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

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
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
stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV

"betonová vozovka" 220*0,15*2,4

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

PSC

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
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
stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV

"betonová vozovka" 220*0,15*2,4*19

PSC

VV

14 256,00 CS ÚRS 2019 01

14,00

739,20 CS ÚRS 2019 01

5,00

5 016,00 CS ÚRS 2019 01

t

79,200

30,00

2 376,00 CS ÚRS 2019 01

t

1 504,800

4,00

6 019,20 CS ÚRS 2019 01

120,00

6 336,00 CS ÚRS 2019 01

79,200

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů

PP

PP

180,00

1 003,200

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

PP

K 997223855

Cenová soustava

52,800

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů

PP

K 997221569

Cena celkem [CZK]

79,200

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

K 997221561

J.cena [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170
101
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 0060 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PP

K 997221559

Množství

1 504,800

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva kód odpadu 170 504

t

52,800

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170
504
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4.
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 0060 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"podkladní vrstva bet. vozovky, tl. 0,15m" 220*0,15*1,6

52,800
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