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Příloha  č.1 výkaz výměr 1/3 
 
 
Zadavatel: 
Obec Zdechovice 
53311 Zdechovice 5 
IČ 00274623, neplátce DPH 
 
Stavba: Park zámku –  cestní systém 
Etapa B OSA 2 – viz mapka v příloze 
 
OSA 2 prodloužená až po vjezdy do bývalého areálu lihovaru a zámku –  délka 368,00 m, 
šířka 3,5 (368 m x 3,5 m = 1288m²) + „vjezdy“ zámecká brána, lihovar (10 m x 8,5 m = 85 m², 
5m x 8,5m = 42,5m²).  
Celková plocha 1415,5m² 
Očekávaná tloušťka odstraňované vrstvy (kufr) 36 cm v délce 245 m, 36 cm „vjezdy“ lihovar a 
zámecká brána,  26 cm v délce 123 m (v místech po odstranění asfaltu). 
Druh práce                                                          m.j.               počet m.j.            cena/ m.j.             
celkem Kč 
Odtěžení a doprava na skládku                         m3                  466,53             
Skládkovné                                                           t                     840,0 
Dodávka kameniva 32-63                                  m2                 1.415,5                     
vč. rozhrnutí a zhutnění 
Dodání, rozhrnutí, hutnění kameniva 0-32         m2                 1.415,5 
Dodání, rozhrnutí, hutnění, a konečná úprava kameniva 0-4 
                                                                           m2                 1.415,5 
Dodání kostek (dvoulinka) 10/10 cm                 bm                    736,0 
Pokládka kostek do betonu                               bm                    736,0 
Odstranění stávajících obrub                            bm                    160,0                     
vč. uložení na skládku (betonové), naložení a dopravy do skladu obce 0,3km (žulové) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Celkem Kč 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Celkem Kč vč. 21 % DPH 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
Ve Zdechovicích, dne 06.06.2018. 
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Příloha  č.1 výkaz výměr 2/3 
 
 
 
Zadavatel: 
Obec Zdechovice 
5331 Zdechovice 96 
IČ 00274623, neplátce DPH 
 
Stavba: Park zámku –  cestní systém 
Etapa B VĚTEV 4 – viz mapka v příloze 
 
VĚTEV 4 propojení osy 2 a Zámeckého rybníku (na severovýchodní straně) 
–  délka 75,75 m, základní šíře 4,00 – 2,00 m. 
V délce 25,75 m šíře 4,00 m (25,75 m x 4 m = 103m²), v délce 50 m šíře 2,00m (50 m x 2 m = 
100m²) 
Celková plocha 203,0m² 
Očekávaná tloušťka odstraňované vrstvy (kufr) 36 cm v délce 75,75 m.  
Druh práce                                                          m.j.               počet m.j.            cena/ m.j.             
celkem Kč 
Odtěžení a doprava na skládku                         m3                      73,1             
Skládkovné                                                           t                     132,0 
Dodávka kameniva 32-63                                  m2                    203,0                     
vč. rozhrnutí a zhutnění 
Dodání, rozhrnutí, hutnění kameniva 0-32         m2                   203,0 
Dodání, rozhrnutí, hutnění, a konečná úprava kameniva 0-4 
                                                                           m2                   203,0 
Dodání kostek (dvoulinka) 10/10 cm                 bm                   143,0 
Pokládka kostek do betonu                               bm                   143,0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Celkem Kč 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Celkem Kč vč. 21 % DPH 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
Ve Zdechovicích, dne 06.06.2018. 
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Příloha  č.1 výkaz výměr 3/3 
 
 
Zadavatel: 
Obec Zdechovice 
53311 Zdechovice 5 
IČ 00274623, neplátce DPH 
 
Stavba: Park zámku –  cestní systém 
Etapa B SCHODIŠTĚ propojení OSY1 a OSY 2 pod schodištěm – viz mapka v příloze 
 
SCHODIŠTĚ –  délka 69,00 m, šířka 7,0 m (69 m x 7,0 m = 483m²).  
Celková plocha 483,0m² 
Očekávaná tloušťka odstraňované vrstvy (kufr)  26 cm v délce 69 m (v místech po odstranění 
asfaltu). 
Druh práce                                                          m.j.               počet m.j.            cena/ m.j.             
celkem Kč 
Odtěžení a doprava na skládku                         m3                  125,58             
Skládkovné                                                           t                     226,0 
Dodávka kameniva 32-63                                  m2                    483,0                     
vč. rozhrnutí a zhutnění 
Dodání, rozhrnutí, hutnění kameniva 0-32         m2                   483,0 
Dodání, rozhrnutí, hutnění, a konečná úprava kameniva 0-4 
                                                                           m2                   483,0 
Dodání kostek (dvoulinka) 10/10 cm                 bm                    138,0 
Pokládka kostek do betonu                               bm                    138,0 
Odstranění stávajících obrub                            bm                      74,0                     
vč. uložení na skládku (betonové), naložení a dopravy do skladu obce 0,3km (žulové) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
Celkem Kč 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
Celkem Kč vč. 21 % DPH 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
Ve Zdechovicích, dne 06.06.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


