
Aspe Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba:2018_0198 - Jíloviště - ulice Zahradní
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:    0,00 Sazba 2 15
OC+DPH:    0,00 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady    0,00    0,00    0,00
SO 101 Komunikace    0,00    0,00    0,00
SO 102 Sjezdy    0,00    0,00    0,00
SO 103 Parkovací místa    0,00    0,00    0,00
SO 201 Opěrná zídka    0,00    0,00    0,00
SO 301 Odvodnění komunikace    0,00    0,00    0,00
SO 401 Veřejné osvětlení    0,00    0,00    0,00
SO 402 Přeložka kabelů NN, VN a VO    0,00    0,00    0,00
SO 801 Přidružený dopravní prostor    0,00    0,00    0,00



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
Zkoušení stavebních materiálu použitých na stavbě KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 2018_OTSKP 02910

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně 
vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí vč.zřízení jeho digitální formy. 
Součástí je vybudování potřebné základní vytyčovací sítě, její ochrana a stálé udržování po 
dobu výstavby.
Vozovka bude zaměřena před frézováním, po frézování.
Obsahuje veškeré zeměměřické práce na stavbě

KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

3 2018_OTSKP 02911

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby
Zaměření po dokončení stavby bude sloužit jako podklad pro DSPS.
Obsahuje veškeré zeměměřické práce na stavbě

KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 2018_OTSKP 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ochrana dřevin v blízkosti provádění stavebních prací, které nejsou určeny ke kácení. KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 2018_OTSKP 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je 
potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.

KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 2018_OTSKP 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
Pasport dotčených komunikací a objektů před a po stavbě, fotodokumentace, videozáznam. KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 2018_OTSKP 03720

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných 
projednání Včetně vyřízení / projednání. 
Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.

KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

8 2018_OTSKP 03730

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Zajištění a ochranna IS po celou dobu stavby. Zajištění aktualizace vyjádření o existenci sítí a 
dalších nezbytných povolení nutných pro realizaci stavby, zejména souhlas s činností v 
ochranném pásmu sítě.

KPL          1,000    0,00

1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina 2,0 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky

T           1 596,000    0,00

798*2,0=1 596,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2018_OTSKP 014102 3

POPLATKY ZA SKLÁDKU
suť ze živičných vozovkových vrstev  2,4 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky
113438 T            637,200    0,00

265,5*2,4=637,200 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2018_OTSKP 014102 4

POPLATKY ZA SKLÁDKU
suť z betonových konstrukcí 2,3t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky
11352A

T            1,248    0,00

13*0,096=1,248 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 2018_OTSKP 014102 6

POPLATKY ZA SKLÁDKU
suť ze železobetonových konstrukcí 2,5t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky
96688

T            7,500    0,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce
5 2018_OTSKP 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2           3,000    0,00

3,0=3,000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

6 2018_OTSKP 113438

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM
tl. 300 mm
skládkovné 014102.3

M3           265,500    0,00

885*0,3=265,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2018_OTSKP 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 
DOPRAVY M            13,000    0,00

13=13,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě 
vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

8 2018_OTSKP 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA
k pol 11352A , 20km, 96 kg/m tkm          22,464    0,00

13*0,096*18=22,464 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 2018_OTSKP 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
dle bilance zemních prací, odkop pro aktivní zónu
skládkovné 014102.1

M3           798,000    0,00

798=798,000 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

10 2018_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
uložení zeminy na skládku M3           798,000    0,00

798=798,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 2018_OTSKP 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
vhodný  materiál dle TZ M3           382,855    0,00

765,71*0,5=382,855 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 2018_OTSKP 17380
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
krajnice od km 0,134 ( k plotu) 
tříděné kamenivo těžené prané 16/22 (oblázky - kačírek) tl. 150 mm

M3           9,723    0,00

9,3+8,5+2,27+6,1+9,6+16,8+12,25=64,820 [A]
A*0,15=9,723 [B]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 2018_OTSKP 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
úprava pláně při výměně zeminy M2           803,996    0,00

765,71*1,05=803,996 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

1 Zemní práce    0,00

2 Základy

14 2018_OTSKP 21461
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
"zahradní" 100g/m2 M2           64,820    0,00

9,3+8,5+2,27+6,1+9,6+16,8+12,25=64,820 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

2 Základy    0,00

5 Komunikace

15 2018_OTSKP 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDA  0/32 M2           788,681    0,00

765,71*1,03=788,681 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 2018_OTSKP 56333 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDB 0/63 M2           792,510    0,00

765,71*1,035=792,510 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 2018_OTSKP 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8 kg/m2 M2           788,681    0,00

765,71*1,03=788,681 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 2018_OTSKP 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,5 kg/m2 M2           781,024    0,00

765,71*1,02=781,024 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 2018_OTSKP 574A33

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
ACO 11 50/70 
TDZ Vi,  D1-N-2,   PIII M2           765,710    0,00

765,71=765,710 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 2018_OTSKP 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
ACP 16+  50/70 M2           781,024    0,00

765,71*1,02=781,024 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

21 2018_OTSKP 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM
přemístit SDZ IP 4b, B29, B20a,P6 KUS          4,000    0,00

4=4,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

22 2018_OTSKP 914143
DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ
přemístit SDZ IP 4b, B29, B20a,P6 KUS          4,000    0,00

4=4,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

23 2018_OTSKP 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
pro IP 4b, B29, B20a,P6

KUS          4,000    0,00

4=4,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

24 2018_OTSKP 917224

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
1000/250/150 do betonového lože C 20/25 XF3
včetně všech nutných oblouků za použití radiusových obrub
obruby sjezdů zapuštěné nebo naležato 39,45 m

M            297,290    0,00

257,84+39,45=297,290 [A]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 102 Sjezdy
číslo a název rozpočtu: SO 102 Sjezdy
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina a stavební suť  2,1 t/m3
123838

T            44,946    0,00

21,403*2,1=44,946 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce

2 2018_OTSKP 123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
vybourání a výkop stávajících sjezdů
skládka 014102.1 M3           21,403    0,00

44,59*1,2*0,4=21,403 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

1 Zemní práce    0,00

5 Komunikace
3 2018_OTSKP 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2           53,508    0,00

44,59*1,2=53,508 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 2018_OTSKP 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
lože drcené kamenivo 0/4 M2           44,590    0,00

11,8+4,85+5,8+3,3+0,7+4,7+1,3+7,45+2,67+2,02=44,590 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

5 2018_OTSKP 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
do lože C 20/25 XF3 M            59,410    0,00

6,46+7,42+2+14,43+6,58+3,67+6,85+5,87+6,13=59,410 [A]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 103 Parkovací místa
číslo a název rozpočtu: SO 103 Parkovací místa
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina 2,0 t/m3
123738 T            83,376    0,00

41,688*2,0=83,376 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce

2 2018_OTSKP 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
odkop pro výměnu zeminy
skládka 014102.1

M3           41,688    0,00

66,7*1,25*0,5=41,688 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 2018_OTSKP 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
materiál dle TZ M3           41,688    0,00

66,7*1,25*0,5=41,688 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu 
a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 2018_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           83,375    0,00
66,7*1,25=83,375 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 Zemní práce    0,00

4 Vodorovné konstrukce

5 2018_OTSKP 466921
DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO
betonová zatravňovací dlažba 80 mm do lože z drceného kameniva 0/4   tl. 40mm M2           66,700    0,00

30,5+36,2=66,700 [A]
položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce    0,00

5 Komunikace

6 2018_OTSKP 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDA 0/32  150 mm M2           73,370    0,00

66,7*1,1=73,370 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 2018_OTSKP 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ŠDB 0/63  200mm M2           80,040    0,00

66,7*1,2=80,040 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 Komunikace    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

8 2018_OTSKP 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
do lože C 20/25 XF3 M            38,040    0,00

17,95+20,09=38,040 [A]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 201 Opěrná zídka
číslo a název rozpočtu: SO 201 Opěrná zídka
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina 2,0 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky
132738

T            18,360    0,00

9,18*2,0=18,360 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce

2 2018_OTSKP 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
pto základ OZ M3           9,180    0,00

8,5*1,2*0,9=9,180 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**

3 2018_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsyp zídky se zhutněním po 300 mm M3           10,400    0,00

1,5*0,6*8+1,0*0,4*8,0=10,400 [B]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce    0,00

2 Základy

4 2018_OTSKP 27152
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
ŠDB 0/63 tl. 400 mm M3           3,200    0,00

8*1,0*0,4=3,200 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 2018_OTSKP 272324
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
C 20/25 XF3 M3           4,000    0,00

8*1,0*0,5=4,000 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 2018_OTSKP 272366
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ
2x 6/150/150  3,03 kg/m2 T            0,048    0,00

8,0*1,0*2*3,03/1000=0,048 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2 Základy    0,00

3 Svislé konstrukce

7 2018_OTSKP 31112
ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET
C 20/25 XF3 M3           4,320    0,00

1,8*0,3*8,0=4,320 [A]

- dodání dílce požadovaného  tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových 
ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)

3 Svislé konstrukce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 301 Odvodnění komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění komunikace
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce

1 2018_OTSKP 45131A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25
podkladní betony včetně opěry pod žlaby C 20/25 XF3 M3           13,668    0,00

(173,22+54,25)*0,4*0,1+(174,22+54,25)*0,05*2*0,2=13,668 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce    0,00

8 Potrubí    
2 2018_OTSKP 897526 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS          1,000    0,00

1=1,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

3 2018_OTSKP 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS          8,000    0,00
8=8,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

4 2018_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
kanal šachet KUS          5,000    0,00

5=5,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení 
zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8 Potrubí    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

5 2018_OTSKP 935112 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 70MM M            173,220    0,00

26,72+29,76+29,77+22,02+17,75+51,2-čistící kusy8*0,5=173,220 [A]
položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, 
patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a 
odtokových vpustí.

6 2018_OTSKP 93556 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M            54,250    0,00
1,03+6+1+6+17+5,3+1,02+16,9=54,250 [A]

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

9 Ostatní konstrukce a práce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 401 Veřejné osvětlení
číslo a název rozpočtu: SO 401 Veřejné osvětlení
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina 2,0t/m3
pol 131738
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

T            7,426    0,00

3,713*2,0=7,426 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce

2 2018_OTSKP 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
výkop pro betonový základ VO, pro pilířový rozvaděč a dokopávky
skládkovné pol 014102.1
včetně odvozu

M3           3,713    0,00

1,1*0,75*0,75*6=3,713 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 2018_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
uložení výkopku rýhy na skládku M3           3,713    0,00

3,713=3,713 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    0,00

2 Základy

4 2018_OTSKP 27231
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
základ stožáru VO C 20/25 XF3- včetně osazení sloupového pouzdra 
sloupové pouzdro plastové D=250mm, délka 800mm   5ks

M3           3,094    0,00

0,75*0,75*1,1*5=3,094 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy    0,00

7 Přidružená stavební výroba

5 2018_OTSKP 702211

Kabelová chránička zemní DN do 50 mm
Ochranná ohebná dvouvrstvá trubka pr 40/32mm vč. montáže pro kabel V.O.
Plastová chránička ohebná elektroinstalační 
Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, 
rozměření, řezání, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

M            227,940    0,00

227,94=227,940 [A]
1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

6 2018_OTSKP 705100 ZDĚNÝ PILÍŘ PRO KABELOVOU NEBO ROZVADĚČOVOU SKŘÍŇ KUS          1,000    0,00
1=1,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 2018_OTSKP 705200 ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ KUS          1,000    0,00
1=1,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 
pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

8 2018_OTSKP 741911 Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2
Uzemňovací drát FeZn pr. 10mm, vč.uložení do země, včetně úplné montáže M            227,940    0,00

227,94=227,940 [A]
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

9 2018_OTSKP 741C02 Uzemňovací svorka
křížová svorka SK vč. montáže KUS          15,000    0,00

15=15,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 2018_OTSKP 741C05 Spojování uzemňovacích vodičů
Ukončení vodiče FeZn ne zemnící svorce stožáru VO KUS          5,000    0,00

5=5,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 2018_OTSKP 742G32 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 M            227,940    0,00

227,94=227,940 [A]
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 2018_OTSKP 742Z24

Demontáž kabelového vedení NN
demontáž zemního kabelového vedení VO
( délka bude upravena na základě pokynu TDI podle stavu in situ) M            65,000    0,00

65=65,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

13 2018_OTSKP 743121
Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky do 6m
sloup sadový dvoustupňový bez prolisu FeZn+RAL, nadzemní délka 6,0m, D 114 mm, 
včetně montáže (46 kg) a elektromontáže propojení, vystrojený propojovací kabeláží

KUS          5,000    0,00

5=5,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 2018_OTSKP 743311
Výložník pro montáž svítidla žárově zinkovaná délka vyložení do 1m
výložník kolmý FeZn + RAL, na dřík 60mm, délka 0,3 m
včetně montáže

KUS          5,000    0,00

5=5,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 2018_OTSKP 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS          5,000    0,00
5=5,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 2018_OTSKP 743711 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS 
TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS          1,000    0,00

1=1,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní 
dokumentace
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 2018_OTSKP 747211

Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 
tis. Kč
Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu 
za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

KUS          1,000    0,00

1=1,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní z

18 2018_OTSKP 75IF11
Spojovací svorkovnice IP 54
svorkovnice sloupová IP 54, 3x vývod, pojistkový držák včetně pojistkových vložek 6A
včetně elektromontáže propojení

KUS          5,000    0,00

5=5,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 Přidružená stavební výroba    0,00

8 Potrubí

19 2018_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
obetonování chráničky DN 50  u sjezdů  C 20/25 XF3 M3           2,581    0,00

(9,5+5,0+11,8+6,0+5,5+3,5)*0,25*0,25=2,581 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 402 Přeložka kabelů NN, VN a VO
číslo a název rozpočtu: SO 402 Přeložka kabelů NN, VN a VO
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina 2,0t/m3
pol 132738
K fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku

T            19,148    0,00

9,574*2,0=19,148 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce

2 2018_OTSKP 13273 1

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Hloubení  kabelové rýhy RUČNĚ  NAD STÁVAJÍCÍMI KABELY NN, VN a VO
 Hloubení kabelové rýhy ručně  S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s 
případným naložením do dopravního prostředku  přistaveného k okraji rýhy.

M3           63,823    0,00

0,35*0,8*227,94=63,823 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 2018_OTSKP 13273 2

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Hloubení  kabelové rýhy pod navrženým obrubníkem
 Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního 
prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v 
průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S 
jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního prostředku  přistaveného k okraji rýhy.
70% ponechání na místě

M3           22,338    0,00

0,35*0,4*227,94=31,912 [A]
A*0,7=22,338 [B]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

4 2018_OTSKP 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Hloubení a zához kabelové rýhy 
 Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního 
prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v 
průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S 
jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy.
20% odvoz na skládku
skládkovné 014102.1

M3           9,574    0,00

0,35*0,4*227,94=31,912 [A]
A*0,3=9,574 [B]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2018_OTSKP 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zához kabelové rýhy s hutněním po 200 mm
rýha 350/400 M3           31,912    0,00

0,35*0,4*227,94=31,912 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 2018_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsyp kabelu v rýze ŠP 0/2 mm M3           11,925    0,00

0,35*0,15*227,14=11,925 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce    0,00

7 Přidružená stavební výroba

7 2018_OTSKP 701001 Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)
štítek  PVC - popis kabelu KUS          15,000    0,00

15=15,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 2018_OTSKP 702312
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm
Dodávku a montáž fólie včetně dovozu, manipulace a uložení fólie do rýhy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

M            227,940    0,00

227,94=227,940 [A]
1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 2018_OTSKP 742P17
VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)
měření a kopané sondy KUS          15,000    0,00

3*5=15,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a 
veškerého příslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 2018_OTSKP 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN
demontáž stávajícího vedení NN a V.O.  a jeho přeložení do rýhy pod obrubou M            464,000    0,00

232*2=464,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 2018_OTSKP 742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN
demontáž zastiženého vedení VN a přeložení do rýhy pod obrubou M            232,000    0,00

232=232,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 Přidružená stavební výroba    0,00

8 Potrubí    

12 2018_OTSKP 87727
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
chráničky na sjezdech z komunikace M            41,300    0,00

(9,5+5,0+11,8+6,0+5,5+3,5)=41,300 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  
trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

13 2018_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
obetonování chrániček na sjezdech z komunikace M3           3,393    0,00

(9,5+5,0+11,8+6,0+5,5+3,5)=41,300 [A]
A*(0,3*0,3-3,14*0,05*0,05)=3,393 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 Potrubí    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka



Aspe Firma: Firma
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 2018_0198 Jíloviště - ulice Zahradní
číslo a název SO SO 801 Přidružený dopravní prostor
číslo a název rozpočtu: SO 801 Přidružený dopravní prostor
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 014102 1

POPLATKY ZA SKLÁDKU
zemina 2,0 t/m3
123738 T            14,126    0,00

7,063*2,0=14,126 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    0,00

1 Zemní práce

2 2018_OTSKP 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
odkop pro výměnu zeminy
skládka 014102.1

M3           7,063    0,00

11,3*1,25*0,5=7,063 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

3 2018_OTSKP 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
zajištění ornice pro ozeleněné plochy M3           25,130    0,00

(68,4+182,9)*0,1=25,130 [A]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 2018_OTSKP 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
materiál dle TZ M3           7,063    0,00

11,3*1,25*0,5=7,063 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 2018_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           14,125    0,00
11,3*1,25=14,125 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

6 2018_OTSKP 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
zatravněné plochy a plochy s půdokryvnými rostlinami M2           251,300    0,00

68,4+182,9=251,300 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

7 2018_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           68,400    0,00
68,4=68,400 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše 
bez ohledu na sklon terénu

8 2018_OTSKP 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           68,400    0,00
68,4=68,400 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 
složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

9 2018_OTSKP 18400
PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ
přesazení smrku dle TZ KUS          1,000    0,00

1=1,000 [A]

Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové 
osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke 
stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

10 2018_OTSKP 18461 MULČOVÁNÍ M2           182,900    0,00
182,9=182,900 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo 
mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení 
mulče, naložení a odvoz odpadu

11 2018_OTSKP 184A1
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY
osázení plochy půdokryvnými rostlinami
182,7 m2

KUS          182,000    0,00

182=182,000 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. 
rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 
přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

1 Zemní práce    0,00

5 Komunikace

12 2018_OTSKP 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDB  0/63  tl. 150mm M2           13,560    0,00

11,3*1,2=13,560 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 2018_OTSKP 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
do lože z drceného kameniva  0/4 M2           11,300    0,00

11,3=11,300 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy 
a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace    0,00

9 Ostatní konstrukce a práce

14 2018_OTSKP 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
do lože C 20/25 XF3 M            2,800    0,00

2*1,4=2,800 [A]

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 Ostatní konstrukce a práce    0,00

C e l k e m    0,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem    0,00

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka


	rekapitulace
	SO 000
	SO 101
	SO 102
	SO 103
	SO 201
	SO 301
	SO 401
	SO 402
	SO 801

