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Kód

1

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Zemní práce

112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM

KUS

83,000

2 880,00

239 040,00 OTSKP-SPK 2016

M3

10 158,660

1 430,00

14 526 883,80 OTSKP-SPK 2016

M3

2 920,800

317,00

925 893,60 OTSKP-SPK 2016

M3

8 570,200

358,00

3 068 131,60 OTSKP-SPK 2016

M3

518,800

711,00

368 866,80 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace:
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje
zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, BEZ
SKLÁDKOVNÉHO, ODVOZ DO 20KM
Technická specifikace:
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).

121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její
vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU

Technická specifikace: 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**

17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
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Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Technická specifikace: 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.)

18233

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M

M3

3 416,600

31,00

105 914,60 OTSKP-SPK 2016

M2

14 604,100

17,00

248 269,70 OTSKP-SPK 2016

KUS

24,000

842,00

20 208,00 OTSKP-SPK 2016

M2

3 735,100

68,00

253 986,80 OTSKP-SPK 2016

M3

982,100

770,00

756 217,00 OTSKP-SPK 2016

M3

349,500

2 870,00

1 003 065,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

18242

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání,
první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

184D24 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 1,5M
Technická specifikace:Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro
stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) 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 mimostaveništ

2

Základy, zvláštní zakládání

28997

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4
45152

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení neníli v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

46531

DLAŽBY Z PROST BETONU
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Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - 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 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,
- 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, - nezahrnuje
podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5

Komunikace

561151 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 250MM

M2

8 307,800

671,00

5 574 533,80 OTSKP-SPK 2016

M3

1 246,200

1 770,00

2 205 774,00 OTSKP-SPK 2016

M3

3 846,900

671,00

2 581 269,90 OTSKP-SPK 2016

M3

3 467,600

992,00

3 439 859,20 OTSKP-SPK 2016

M2

17 338,200

8,00

138 705,60 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

56210

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Technická specifikace: - 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

56310

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
Technická specifikace:
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

572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2
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Kód

Popis

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

MJ

Množství

M2

34 676,400

12,00

416 116,80 OTSKP-SPK 2016

M3

693,500

5 620,00

3 897 470,00 OTSKP-SPK 2016

M3

1 387,100

4 340,00

6 020 014,00 OTSKP-SPK 2016

M3

2 600,700

4 170,00

10 844 919,00 OTSKP-SPK 2016

M

1 729,200

380,00

657 096,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - 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

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Technická specifikace: - 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

574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S

Technická specifikace: - 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.

574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S

Technická specifikace: - 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.

574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S

Technická specifikace: - 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.

8

Trubní vedení

87434

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
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Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, 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
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

87434

VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍRKY DO 500MM

KUS

43,000 15 800,00

679 400,00 OTSKP-SPK 2016

KUS

17,000

151,00

2 567,00 OTSKP-SPK 2016

KUS

12,000

3 080,00

36 960,00 OTSKP-SPK 2016

KUS

17,000

151,00

2 567,00 OTSKP-SPK 2016

KUS

12,000

1 980,00

23 760,00 OTSKP-SPK 2016

M2

1 100,000

345,00

379 500,00 OTSKP-SPK 2016

M

708,800

312,00

221 145,60 OTSKP-SPK 2016

M

2 138,700

324,00

692 938,80 OTSKP-SPK 2016

M

429,400

901,00

386 889,40 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace:
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané
podkladní konstrukce

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem
na předepsané místo

914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem
na předepsané místo

914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření
lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci
s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v
metrech běžných délky osy žlabu
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Kód
93711

Popis

MJ

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

KUS

84,000

1 200,00

100 800,00 OTSKP-SPK 2016

KUS

52,000

1 100,00

57 200,00 OTSKP-SPK 2016

KUS

96,000

320,00

30 720,00 OTSKP-SPK 2016

M3OP

465,000

324,00

150 660,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje
rozhodující podíl ve výrobku

93711

MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ STOLY
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje
rozhodující podíl ve výrobku

93711

MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY
Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje
rozhodující podíl ve výrobku

981238 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 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)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů

Rekapitulace
Cena celkem [Kč]

1- Zemní práce
2 - Zakládání, zvláštní zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 503 208,10
253 986,80
1 759 282,00
35 118 662,30
1 336 496,00
2 085 707,80

Náklady celkem (bez DPH)

60 057 343,00
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