REKAPITULACE STAVBY
Kód:

19/01

Stavba:

Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

00576247

Obec Loučka

DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:

480 35 599
CZ48035599

DIČ:
Zpracovatel:

IČ:

Ing. Pavel Toman

04214064

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 296 230,00

Cena bez DPH
DPH základní

Sazba daně
21,00%

Základ daně
1 296 230,00

Výše daně
272 208,30

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 568 438,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

19/01

Stavba:

Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

SOUKR.
POZEMKY

Ing. Pavel Toman

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

1 296 230,00

1 568 438,30

32 000,00

38 720,00

STA

OBECNI POZEMKY

839 509,84

1 015 806,91

STA

SOUKR. POZEMKY

424 720,16

513 911,39

STA

Náklady stavby celkem
VŠEOBEC
NÉ
KONST. A
P
OBECNI
POZEMKY

24. 1. 2019

VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

VŠEOBECNÉ KONST. A P - VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

00576247

Obec Loučka

DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Pavel Toman

04214064

DIČ:

Poznámka:

32 000,00

Cena bez DPH
Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

32 000,00

21,00%

6 720,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v
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CZK

38 720,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

VŠEOBECNÉ KONST. A P - VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

24. 1. 2019

Ing. Pavel Toman

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

32 000,00

D1 - Všeobecné konstrukce a práce

32 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

VŠEOBECNÉ KONST. A P - VŠEOBECNÉ KONST. A PRÁCE SO101
Místo:

Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Ing. Pavel Toman

Cena celkem [CZK]

32 000,00

D1

Všeobecné konstrukce a práce

1

K

001

Zařízení staveniště

kpl

1,000

5 000,00

2

K

002

Kompletační činnost

kpl

1,000

2 000,00

2 000,00

3

K

003

Zaměření skutečného provedení stavby

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

4

K

004

Přechodné dopravní značení

kpl

1,000

8 000,00

8 000,00

5

K

007

Statické zatěžovací zkoušky zemní pláně

kpl

1,000

7 000,00

7 000,00

D

32 000,00
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5 000,00

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

OBECNI POZEMKY - OBECNI POZEMKY
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

00576247

Obec Loučka

DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Pavel Toman

04214064

DIČ:

Poznámka:

839 509,84

Cena bez DPH
Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

839 509,84

21,00%

176 297,07

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v
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CZK

1 015 806,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

OBECNI POZEMKY - OBECNI POZEMKY
Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

24. 1. 2019

Ing. Pavel Toman

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

839 509,84

D1 - Zemní práce

116 310,45

D2 - Komunikace

486 519,17

D3 - Ostatní konstrukce a práce

236 680,22
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

OBECNI POZEMKY - OBECNI POZEMKY
Místo:

Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
D
1

K

K

D1

Zemní práce
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 ručně ze zámkové dlažby

K

113107222

K

113107242

K

113202111

K

122201101

K

122201109

K

167101102

K

m2

339,000

40,00

13 560,00 CS ÚRS 2019 01

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 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2

325,000

47,00

15 275,00 CS ÚRS 2019 01

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

m

92,000

66,00

6 072,00 CS ÚRS 2019 01

m3

32,500

165,00

5 362,50 CS ÚRS 2019 01

m3

32,500

36,00

1 170,00 CS ÚRS 2019 01

m3

100,300

71,00

7 121,30 CS ÚRS 2019 01

m3

100,300

143,00

14 342,90 CS ÚRS 2019 01

m3

401,200

14,00

5 616,80 CS ÚRS 2019 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 do 100 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního
prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 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 srovnaného 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 přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

162701105

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
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.

PSC

9

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 hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

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

8

1 232,00 CS ÚRS 2019 01

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

88,00

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 opěrami a vyspárovaných
jakýmkoliv materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
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. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 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 suti a vybouraných hmot.

PSC

6

14,000

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.

PSC

5

116 310,45
m2

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.

PSC

4

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 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 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 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

3

Cena celkem [CZK]

839 509,84

113106123

PSC

2

Ing. Pavel Toman

162701109

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
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PČ Typ

Kód

K

171201201

K

171201211

K

181951102

K

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Uložení sypaniny na skládky

m3

100,300

11,00

1 103,30 CS ÚRS 2019 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170 504

t

180,540

50,00

9 027,00 CS ÚRS 2019 01

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

421,050

13,00

5 473,65 CS ÚRS 2019 01

m2

350,000

21,00

7 350,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů
komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

13

J.cena [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

12

Množství

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 20-1102, 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.

PSC

11

MJ

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.

PSC

10

Popis

181411131

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 pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

14

M

005724100

osivo směs travní parková

kg

14,000

186,00

2 604,00 CS ÚRS 2019 01

15

K

181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech
terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

350,000

49,00

17 150,00 CS ÚRS 2019 01

m2

350,000

1,00

350,00 CS ÚRS 2019 01

m2

350,000

7,00

2 450,00 CS ÚRS 2019 01

m2

350,000

3,00

1 050,00 CS ÚRS 2019 01

m2

63,000

115,00

7 245,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé
horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

16

K

183403114

17

K

183403153

K

183403161

D
K

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

PSC

19

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

PSC

18

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k souboru cen:
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

PSC

D2
451571311

Komunikace

486 519,17

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

PSC

20

K

564861111

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

m2

33,000

160,00

5 280,00 CS ÚRS 2019 01

21

K

564871111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

m2

30,000

195,00

5 850,00 CS ÚRS 2019 01

22

K

596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy přes 300 m2

m2

33,000

257,00

8 481,00 CS ÚRS 2019 01

m2

30,000

271,00

8 130,00 CS ÚRS 2019 01

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 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu
nebo lože.

PSC

23

K

596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plochy přes 300 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 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu
nebo lože.

PSC

24

M

592451100

dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

m2

33,000

347,00

11 451,00 CS ÚRS 2019 01

25

M

592451090

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

m2

30,000

427,00

12 810,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ
26

K

Kód
577134111

Popis

MJ

Množství

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

m2

325,000

J.cena [CZK]
365,00

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

118 625,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

27

K

573211112

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

m2

325,000

14,00

4 550,00 CS ÚRS 2019 01

28

K

577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm

m2

325,000

575,00

186 875,00 CS ÚRS 2019 01

m2

325,000

17,00

5 525,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

PSC

29

K

573191111

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu
saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

PSC

30

K

564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

715,000

156,00

111 540,00 CS ÚRS 2019 01

31

K

569731111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2

1,000

157,17

157,17 CS ÚRS 2019 01

m2

28,000

50,00

1 400,00 CS ÚRS 2019 01

m2

36,400

193,00

7 025,20 CS ÚRS 2019 01

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.

PSC

D
32

K

D3

Ostatní konstrukce a práce

711491273

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.
3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

PSC

33

M

236 680,22

28323010

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm

36,400

28*1,3 'Přepočtené koeficientem množství

VV

34

M

28323012

lišta ukončovací š 50mm pro nopové drenážní fólie

m

28,000

179,00

5 012,00 CS ÚRS 2019 01

35

K

916231213

Osazení 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

m

14,000

214,00

2 996,00 CS ÚRS 2019 01

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.

PSC

36

M

59217019

obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

m

14,000

164,00

2 296,00 CS ÚRS 2019 01

37

K

916131213

Osazení 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

m

197,000

288,00

56 736,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení 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.

PSC

38

M

59217031

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

m

157,000

199,00

31 243,00 CS ÚRS 2019 01

39

M

59217030

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

m

14,000

541,00

7 574,00 CS ÚRS 2019 01

40

M

59217029

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

m

29,000

179,00

5 191,00 CS ÚRS 2019 01

41

K

916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3

14,490

2 580,00

37 384,20 CS ÚRS 2019 01

42

K

997221571

t

87,675

80,00

7 014,00 CS ÚRS 2019 01

t

1 139,775

13,00

14 817,08 CS ÚRS 2019 01

t

87,675

50,00

4 383,75 CS ÚRS 2019 01

t

11,300

50,00

565,00 CS ÚRS 2019 01

t

76,375

50,00

3 818,75 CS ÚRS 2019 01

t

87,675

46,00

4 033,05 CS ÚRS 2019 01

t

402,948

43,00

17 326,76 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

3 570,99

3 570,99 CS ÚRS 2019 01

kus

5,000

3 258,69

16 293,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

43

K

997221579

K

997221611

K

997013801

K

997221845

K

997006551

K

998225111

K

899331111

K

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,
c) podbetonování nebo podezdění rámu,
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve
specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

50

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

49

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Poznámka k souboru cen:
1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

PSC

48

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 302
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév 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 ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

47

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 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 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

46

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

PSC

45

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

44

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
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PČ Typ

Kód

K

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,
c) podbetonování nebo podezdění rámu,
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve
specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

51

Popis

specifikace

úprava vjezdů na novou niveletu komunikace v šířce 0.5m

m
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8,000

1 000,00

8 000,00

Cenová
soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

SOUKR. POZEMKY - SOUKR. POZEMKY
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

IČ:

00576247

Obec Loučka

DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Pavel Toman

04214064

DIČ:

Poznámka:

424 720,16

Cena bez DPH
Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní

424 720,16

21,00%

89 191,23

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v
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CZK

513 911,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

SOUKR. POZEMKY - SOUKR. POZEMKY
Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

24. 1. 2019

Ing. Pavel Toman

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

424 720,16

D1 - Zemní práce

41 677,60

D2 - Komunikace

283 876,45

D3 - Ostatní konstrukce a práce

99 166,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava místní komunikace Loučka - udržovací práce
Objekt:

SOUKR. POZEMKY - SOUKR. POZEMKY
Místo:

Datum:

24. 1. 2019

Zadavatel:

Obec Loučka

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
D
1

K

K

K

K

Zemní práce
m2

171,000

27,00

K

4 617,00 CS ÚRS 2019 01

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 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2

171,000

47,00

8 037,00 CS ÚRS 2019 01

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2

17,000

203,00

3 451,00 CS ÚRS 2019 01

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

m

4,000

66,00

264,00 CS ÚRS 2019 01

m3

17,100

165,00

2 821,50 CS ÚRS 2019 01

m3

17,100

36,00

615,60 CS ÚRS 2019 01

m3

51,300

71,00

3 642,30 CS ÚRS 2019 01

m3

51,300

143,00

7 335,90 CS ÚRS 2019 01

113107242

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.

113107142

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.

113202111

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 opěrami a vyspárovaných
jakýmkoliv materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
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. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 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 suti a vybouraných hmot.

122201101

K

122201109

K

167101102

K

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního
prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice 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 srovnaného 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 přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

8

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v
hornině tř. 3 do 100 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

6

41 677,60

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.

PSC

5

424 720,16

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 hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

PSC

4

Cenová
soustava

D1

PSC

3

Cena celkem [CZK]

113107221

PSC

2

Ing. Pavel Toman

162701105

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
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PČ Typ

Kód

K

162701109

K

171201201

K

171201211

K

181951102

D
K

Cenová
soustava

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

m3

205,200

14,00

2 872,80 CS ÚRS 2019 01

Uložení sypaniny na skládky

m3

51,300

11,00

564,30 CS ÚRS 2019 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170 504

t

92,340

50,00

4 617,00 CS ÚRS 2019 01

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m2

218,400

13,00

2 839,20 CS ÚRS 2019 01

m2

37,000

115,00

4 255,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů
komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

13

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

12

J.cena [CZK]

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 20-1102, 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.

PSC

11

Množství

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.

PSC

10

MJ

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.

PSC
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Popis

D2

Komunikace

451571311

Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy do 100 mm

283 876,45

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

PSC

14

K

564861111

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

m2

24,000

160,00

3 840,00 CS ÚRS 2019 01

15

K

564871111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

m2

13,000

195,00

2 535,00 CS ÚRS 2019 01

596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro plochy přes 300 m2

m2

24,000

257,00

6 168,00 CS ÚRS 2019 01

m2

13,000

271,00

3 523,00 CS ÚRS 2019 01

16

K

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 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu
nebo lože.

PSC

17

K

596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40
mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plochy přes 300 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 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu
nebo lože.
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M

592451100

dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní

m2

10,000

347,00

3 470,00 CS ÚRS 2019 01

19

M

592451190

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

m2

7,000

794,00

5 558,00 CS ÚRS 2019 01

20

M

592453260

dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní

m2

7,000

433,00

3 031,00 CS ÚRS 2019 01

21

M

592451090

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní

m2

13,000

427,00

5 551,00 CS ÚRS 2019 01

22

K

577134111

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

m2

171,000

365,00

62 415,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

23

K

573211112

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

m2

171,000

14,00

2 394,00 CS ÚRS 2019 01

24

K

577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm

m2

171,000

575,00

98 325,00 CS ÚRS 2019 01

m2

171,000

17,00

2 907,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

PSC

25

K

573191111

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu
saponátovým roztokem části C 01 tohoto katalogu.

PSC

26

K

564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2

376,200

156,00

58 687,20 CS ÚRS 2019 01

27

K

569731111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2

41,000

155,00

6 355,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ

Kód

K

577134111

K

577165112

K
D

31

K

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

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

m2

17,000

365,00

6 205,00 CS ÚRS 2019 01

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm

m2

12,750

575,00

7 331,25 CS ÚRS 2019 01

m2

8,500

156,00

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

PSC

30

Množství

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

29

MJ

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.

PSC

28

Popis

564851111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

D3

Ostatní konstrukce a práce

916231213

Osazení 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

1 326,00 CS ÚRS 2019 01

99 166,11
m

20,000

214,00

4 280,00 CS ÚRS 2019 01

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.

PSC

32

M

59217019

obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

m

20,000

164,00

3 280,00 CS ÚRS 2019 01

33

K

916131213

Osazení 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

m

36,000

288,00

10 368,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení 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.

PSC

34

M

59217031

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

m

6,000

199,00

1 194,00 CS ÚRS 2019 01

35

M

59217030

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

m

8,000

541,00

4 328,00 CS ÚRS 2019 01

36

M

59217029

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

m

22,000

179,00

3 938,00 CS ÚRS 2019 01

37

K

916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

m3

3,520

2 580,00

9 081,60 CS ÚRS 2019 01

38

K

919735112

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

m

34,000

83,00

2 822,00 CS ÚRS 2019 01

m

34,000

37,00

1 258,00 CS ÚRS 2019 01

m

34,000

57,00

1 938,00 CS ÚRS 2019 01

m

34,000

179,00

6 086,00 CS ÚRS 2019 01

t

44,580

80,00

3 566,40 CS ÚRS 2019 01

t

579,540

13,00

7 534,02 CS ÚRS 2019 01

t

44,580

50,00

2 229,00 CS ÚRS 2019 01

t

0,400

50,00

20,00 CS ÚRS 2019 01

t

44,180

50,00

2 209,00 CS ÚRS 2019 01

t

44,580

46,00

2 050,68 CS ÚRS 2019 01

t

212,069

43,00

9 118,97 CS ÚRS 2019 01

kus

1,000

3 571,00

3 571,00 CS ÚRS 2019 01

kus

5,000

3 258,69

16 293,44 CS ÚRS 2019 01

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

PSC

39

K

919731122

PSC

40

K

919112213

K

919121213

K

997221571

K

997221579

K

997221611

K

997013801

K

997221845

K

997006551

K

998225111

K

899331111

K

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,
c) podbetonování nebo podezdění rámu,
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve
specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

50

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m
jakékoliv délky objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

49

Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
Poznámka k souboru cen:
1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na
skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

PSC

48

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 170 302
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév 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 ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

47

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 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 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

46

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

PSC

45

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

44

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho
dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

43

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího
profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání
hmot.

PSC

42

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

PSC

41

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do
100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.
2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve
vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
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PČ Typ

Kód

K

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,
c) podbetonování nebo podezdění rámu,
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve
specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

51

Popis

specifikace

úprava vjezdů na novou niveletu komunikace v šířce 0.5m

m
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4,000

1 000,00

4 000,00

Cenová
soustava

