
Příloha č. 6

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Pol. č. Druh venkovní úpravy Měrná jednotka Kčs

1. Přípojka vody m 340,—
2. Přípojka kanalizace m 670,—
3. Vodoměrná šachta o. p. m3 1600,—
4. Zahradní vodovod (v zemi) vč. výtoků m 145,—
5. Zpevněné plochy vč. okapových chodníků

— z cihelné dlažby m2 165,—
— z betonových dlaždic m2 235,—
— z betonové mazaniny m2 210,—
— z dlažebních kostek m2 470,—
— lehká vozovka m2 260,—

6. Záhonové obrubníky m 50,—
7. Žumpy m3 o. p. 1385,—
8. Septiky m3 o. p. 2030,—
9. Opěrné zdi

— kamenné (lomový kámen) m3 1345,—
— betonové m3 1300,—
— cihelné m3 1450,—
— z kamenné rovnaniny m3 855,—

10. Venkovní schody vč. bočních zídek i předložených schodů m stupně 275,—
11. Venkovní schody bez bočních zídek vč. předložených

schodů m stupně 185,—
12. Drenáže m 80,—
13. Ploty do výšky 100 cm vč. vrat a vrátek

— dřevěné bez podezdívky m 60,—
— drátěné pletivo na sloupcích m 120,—
— jakékoliv s podezdívkou m 220,—

14. Pařeniště m2 z. p. 435,—
15. Venkovní záchod (bez žumpy) ks 2200,—
16. Domácí vodárna (podle typu a tlakové nádoby) 

vč. montáže ks
6000,— až
10 000,—

17. Zahradní jezírka (květinová) m2 z. p. 405,—
18. Bazény a nádrže na vodu (mimo kovových a laminátových) m3 o. p. 960,—
19. Zemní sklep m3 o. p 1790,—
20. Plotová vrata (výška min. 1,2 m, šířka min. 2 m)

— plechová nebo z kovových profilů ks 3300,—
— kovová s převážně drátěnou výplní ks 2400,—
— dřevěná truhlářsky zpracovaná ks 3300,—
— dřevěná tesařsky zpracovaná ks 2170,—

21. Plotová vrátka (výška min. 1,2 m)
— plechová nebo z kovových profilů ks 1350,—
— kovová s převážně drátěnou výplní ks 950,—
— dřevěná truhlářsky zpracovaná ks 770,—
— dřevěná tesařsky zpracovaná ks 510,—

22. Výtahy osobní, nákladní (nikoliv pultové) se čtyřmi
nástupními stanicemi ks 272 000,—
Příplatek za každou další nástupní stanici 13 600,—

o. p.= obestavěný prostor
z. p.= zastavěná plocha
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