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Zakázka:

Rekonstrukce místní komunikace na p.č. 911, k.ú. Hostín u Mělníka
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01

001.: Zemní práce

0045: Podkladní a vedlejší konstrukce

0056: Podkladní vrstvy komunikací a ploch

0057: Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné

0059: Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných (předlažby)

0087: Potrubí z trub plastických

0089: Ostatní konstrukce

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

0096: Bourání konstrukcí

0099: Přesun suti

099.: Přesun hmot HSV

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V04.: Inženýrská činnost

V07.: Provozní vlivy

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH) –

DPH –

Celkem (včetně DPH) –
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Zakázka:

Rekonstrukce místní komunikace na p.č. 911, k.ú. Hostín u Mělníka
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: Stavební objekt 01 –

001.: Zemní práce –

1. SP 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 231,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 208,0*4,0*0,25 208,0

(8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2)*0,25 23,0

2. SP 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 231,0 –
Plný popis:

3. SP 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 154,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 231,0*2/3 154,0

4. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 231,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: přemístění v rámci staveniště na mezideponii; –

208,0*4,0*0,25 208,0

(8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2)*0,25 23,0

5. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 231,0 –
Plný popis:

6. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 231,0 –
Plný popis:

7. SP 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 310,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 10*231,0 2 310,0

–

8. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 231,0 –
Plný popis:

9. SP 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 415,8 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 231,0*1,8 415,8

10. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 924,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 208,0*4,0 832,0

8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2 92,0

11. SP 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,5 –
Plný popis:

12. H 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,9 –

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 4     Příplatek k cenám       za lepivost horniny tř. 4

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky    v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin     v horninách jakékoliv třídy

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 20 do 50 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

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

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

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice    s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní   prostředek     v hornině tř. 4       přes 100 do 1 000 m3

Uložení sypaniny    na skládky

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

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

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem   sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího   kraje objektu     pro jakoukoliv míru zhutnění       bez prohození sypaniny sítem
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

Výkaz výměr: 0,5*1,8 0,9

0045: Podkladní a vedlejší konstrukce –

13. SP 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,108 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,6*0,6*0,3 0,108

0056: Podkladní vrstvy komunikací a ploch –

14. SP 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 1 640,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: spodní vrstva; –

208,0*4,0 832,0

8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2 92,0

vrchní vrstva; –

208,0*3,0 624,0

8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2 92,0

15. SP 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 624,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 208,0*3,0 624,0

16. SP 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 208,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: spodní; –

208,0*0,5*2 208,0

17. SP 569741111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 120 mm m2 208,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: vrchní; –

208,0*0,5*2 208,0

0057: Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné –

18. SP 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 92,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2 92,0

19. SP 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 92,0 –
Plný popis:

20. SP 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 92,0 –
Plný popis:

21. SP 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 92,0 –
Plný popis:

22. SP 577130010x Příplatek za ruční zpracování ACP a  ACO v tl. do 50 mm m2 92,0 –

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)    s rozprostřením a se zhutněním     z modifikovaného asfaltu     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 40 mm

štěrkopísek netříděný zásypový materiál

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu   prostého     v otevřeném výkopu     desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu       tř. C 12/15

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ    s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

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

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 40 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     kamenivem drceným       tl. 150 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     kamenivem drceným       tl. 120 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)    s rozprostřením a zhutněním     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 50 mm

Postřik spojovací PS   bez posypu kamenivem     ze silniční emulze, v množství       0,30 kg/m2
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

0059: Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných (předlažby) –

23. SP 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 624,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 208,0*3,0 624,0

24. H 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 656,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 624,0*1,05 655,2

656,0-655,2 0,8

0087: Potrubí z trub plastických –

25. SP 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 9,0 –
Plný popis:

26. SP 871900020x Propojení PVC kanal potrubí do nové ul. vpusti kus 1,0 –
Plný popis:

0089: Ostatní konstrukce –

27. SP 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 5,0 –
Plný popis:

28. SP 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 1,0 –
Plný popis:

29. H 59223822 vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 1,0 –
Plný popis:

30. H 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,0 –
Plný popis:

31. H 59223825 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 1,0 –
Plný popis:

32. H 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,0 –
Plný popis:

33. H 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,0 –
Plný popis:

34. H 59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,0 –
Plný popis:

35. H 59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,0 –
Plný popis:

36. SP 008900010x Propojení nové ul. vpusti se stávající kanalizací soubor 1,0 –

dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

Zřízení vpusti kanalizační    uliční z betonových dílců     typ UVB-50

vpusť betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm

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

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     vícevrstvého, tuhost     třídy SN 12       DN 150

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       přes 300 m2

vpusť betonová uliční skruž 59x50x5 cm

vpusť betonová uliční skruž 29x50x5 cm

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Plný popis:

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch –

37. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 438,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 208,0*2 416,0

11,0*2 22,0

38. SP 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,0 3,0

39. SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 27,563 –
Plný popis:

Výkaz výměr: (438,0+3,0)*0,25*0,25 27,563

40. H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 446,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: (438,0+3,0)*1,01 445,41

446,0-445,41 0,59

41. SP 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 19,0 –
Plný popis:

42. SP 919121223 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnicího profilu m 19,0 –
Plný popis:

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb –

43. SP 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 3 000,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 6*50,0*10 3 000,0

44. SP 935932418 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny m 3,0 –
Plný popis:

45. SP 935932614 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm kus 1,0 –
Plný popis:

0096: Bourání konstrukcí –

46. SP 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva m2 924,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 208,0*4,0 832,0

8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2 92,0

47. SP 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 154,32 –
Plný popis:

Řezání dilatačních spár v živičném krytu    vytvoření komůrky pro těsnící zálivku     šířky 15 mm, hloubky       30 mm

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena    v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru     bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky     šířky 15 mm, hloubky       30 mm

Odvodňovací plastový žlab   pro třídu zatížení D 400     vnitřní šířky     150 mm     s krycím roštem můstkovým       z litiny

Odvodňovací plastový žlab   vpusť s kalovým košem     pro žlab vnitřní šířky       150 mm

Odstranění podkladů zpevněných ploch    s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek     z kameniva drceného

Čištění vozovek   metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu     s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek     ručně povrchu podkladu nebo krytu       betonového nebo živičného

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva    bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky     bez živičného pojiva

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

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: 208,0*4,0*0,17 141,44

(8,0*7,0*1/2+4,0*8,0+8,0*8,0*1/2)*0,14 12,88

48. SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 19,0 –
Plný popis:

49. SP 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,39 –
Plný popis:

Výkaz výměr: vybourání stávající nevyhovující ul. vpusti; –

0,39 0,39

50. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 22,0 –
Plný popis:

0099: Přesun suti –

51. SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 205,875 –
Plný popis:

52. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 205,875 –
Plný popis:

53. SP 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 205,875 –
Plný popis:

54. SP 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 3 911,625 –
Plný popis:

Výkaz výměr: 19*205,875 3 911,625

55. SP 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 200,616 –
Plný popis:

56. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 5,259 –
Plný popis:

099.: Přesun hmot HSV –

57. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 137,886 –
Plný popis:

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce –

58. ON 012002000 Geodetické práce soubor 1,0 –
Plný popis:

59. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,0 –
Plný popis:

60. ON 011002000 Průzkumné práce soubor 1,0 –
Plný popis:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

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

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů    průzkumné, geodetické a projektové práce     průzkumné práce

Bourání šachet   strojně     velikosti obestavěného prostoru     do 1,5 m3       z prefabrikovaných skruží

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

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro vodorovné přemístění

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot    bez naložení, se složením a hrubým urovnáním     na vzdálenost       do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot    bez naložení, se složením a hrubým urovnáním     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

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

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu    hloubky     přes 100 do 150 mm

Vodorovná doprava suti na skládku   s naložením na dopravní prostředek a složením     do 100 m

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů    průzkumné, geodetické a projektové práce     geodetické práce

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Výkaz výměr: zajištění vytýčení podzemních sítí; –

1 1,0

V04.: Inženýrská činnost –

61. ON 043154000 Zkoušky hutnicí kus 4,0 –
Plný popis:

62. ON 043194000 Ostatní zkoušky kus 2,0 –
Plný popis:

Výkaz výměr: rozbor skládka; –

2 2,0

V07.: Provozní vlivy –

63. ON 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy a místních komunikací soubor 1,0 –
Plný popis:

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady –

64. ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,0 –
Plný popis:

65. ON 07 Zařízení staveniště % 1,5 –
Plný popis:

Inženýrská činnost    zkoušky a ostatní měření     zkoušky       ostatní zkoušky

Inženýrská činnost    zkoušky a ostatní měření     zkoušky       hutnicí

Provozní vlivy    křížení elektrického vedení     projednání DIO a zajištění DIR     komunikace       II.a III. třídy
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