
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Domov pro seniory Krč Datum: ------------------------

Zadavatel: Domov pro seniory Krč IČ:  70874212

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava Chodníku - Domov pro seniory Krč

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 

této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 

ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Domov pro seniory Krč Datum: ------------------------

Zadavatel: Domov pro seniory Krč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Oprava Chodníku - Domov pro seniory Krč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Domov pro seniory Krč Datum: ------------------------

Zadavatel: Domov pro seniory Krč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

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

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2
m2 60,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 

mm

2 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 50,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

3 K 113202111.1 Vytrhání obrub kamenných m 45,000 0,00 0,00

PP

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

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 40,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 40,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 30,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

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

zhutněním

D 5 Komunikace pozemní 0,00

7 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 60,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

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

120 mm

8 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

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

200 mm

9 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 100 m2
m2 60,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

přes 50 do 100 m2

10 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm 

přírodní
m2 60,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 50,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

12 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 50,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

13 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 35,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

14 K 979024442.1 Očištění vybouraných obrubníků kamenných m 45,000 0,00 0,00

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

D 997 Přesun sutě 0,00

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km
t 16,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 

prostředek a složením přes 100 m do 1 km

16 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 81,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 

prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

17 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 16,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

Oprava Chodníku - Domov pro seniory Krč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do 

dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na 

hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

18 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 16,200 0,00 0,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302
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