
SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1
Stavba: Revitalizace alejí na pozemcích m ěsta Žandov
Objekt: SO 01                Revitalizace aleje - k.ú. He řmanice u Žandova

SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.Valte řice u Žandova
SO 03 Revitalizace aleje - k.ú. Rade č u Horní Police

Rozpočet: XI/2013 Revitalizace alejí na pozemcích m ěsta Žandov/aktualizace 08/2014

Objednavatel: MÚ ŽANDOV
Zhotovitel dokumentace: ING. DANIEL HRUBÝ

Základní cena:

VRN 0% -  Kč                  
(nezbytné geodetické práce, příprava staveniště, zajištění stavby v průběhu výstavby)

Cena celková:
DPH: 21% -  Kč                 

Cena s daní: -  Kč                  

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek 1,00

Náklad na m ěrnou jednotku: -  Kč                  

Vypracoval zadání: Ing.D.Hrubý Vypracoval nabídku: Ing.D.Hrubý
Datum zadání: 22.11.2013 Datum vypracování nabídky:

Rozpočet se skládá ze dvou p říloh :
příloha č. 1 Vegetační úpravy parku (viz. rozpo čet)
příloha č. 2 Dendrologie - tabulky a soupisy prací



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: Revitalizace alejí na pozemcích m ěsta Žandov
Objekt: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. He řmanice u Žandova

SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.Valte řice u Žandova
SO 03 Revitalizace aleje - k.ú. Rade č u Horní Police

Rozpočet: XI-2013 Revitalizace alejí na pozemcích m ěsta Žandov

1 Zemní práce Kč
jednotka Kč/jednotka cena celkem

5 11130 m2 3 372
6 183312 m2 492
7 18241 m2 3372
8 18247 m2 10116
9 18311 m2 405

10 183311 m2 3 372
11 183511 m2 6 654
12 18411 ks 30

m2 160
13 m2 2402

17 18461 m2 492

19 18472 ošetření dřevin stromů soliterních po výsadbě 3x kus 261
Souhrnné položky obsahují všechny materiály a činnosti POTŘEBNÉ K PROVEDENÍ PRACOVNÍ OPERACE viz. TZ !

1 Zemní práce - vegeta ční úpravy K č

2 Ošetřování a kácení stávajících strom ů Kč -  technologie (viz. p říloha TZ)
Celkem K č (bez DPH)
Přílohy : Dendrologie - návrh rozpočtu ošetření a kácení dřevin, specifikace navržených dřevin.

Zpracovatel Ing. Daniel Hrubý Investor MÚ Žandov

odstranění náletů do 10 cm, včetně odvozu mat. na skládku

chemické odplevelení celoplošné 2x
vysazení travin s balem, jam.0,01m3, včetně dod. rostliny

sejmutí drnů včetně urovnání stávající terénu
sadovnické obdělání půdy ručně pro výsadby
založení trávníku ručním výsevem
ošetřování trávníku 3372*3= (A)m3
založení záhonu pro výsadbu
sadovnické obdělání půdy mechanicky

ošetření dřevin ve skupinách 3x (405 ) m2 1 215 18 18471

odstranění stařiny sečí, včetně odvozu mat. na skládku

mulčování, kvalitní borka v tl. 100 mm
16 184215

LISTNATÉ ALEJOVÉ STROMY vysaz.stromů,obv.km.do14 - 16 cm s 
balem, včetně dodání dřeviny a materiálu, hloubení jamek (0,8m3), 
úprava koruny, event. Výměna půdy 50%, výsadba s balem do 80cm, 
hnojení, zálivka (100l/ks),kůly 3ks + materiál, ochrana stromů 
chráničkou, obvod kmene se měří 1m nad zemí, I. jakost

15 18412

kus 87

vysaz.keřů s balem včet.výkopu jamky-okrasné,kontej.3l-konifery, 
hloubení jamek(0,125m3) výsadba,dodání dřeviny, výměna půdy z 50%, 
hnojení,zálivku(30l/ks), soupis a požadavky na výpěst. viz. TZ

kus 806

kus 5

14 18411

vysaz.keřů s balem včet.výkopu jamky-okrasné, kontejner 2l, hloubení 
jamek(0,02-0,03m3),zkrácení výhonů, výsadba, výměna půdy z 50%, 
hnojení,zálivku(10l/ks),včetně dodání dřeviny


