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ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

TABULKY
Náklady na realizaci a související výdaje pro předpokládaný počet 20 rodinných domů,
délka tras 500 m
Náklady za vedení trasy kabelu ve zpevněné ploše

10.1
10.2

Ceny dle
rozpočtových
ukazatelů
a ceníků
Podzemní vedení sítě elektronických komunikací (TV, datové služby, internet, hlasové služby,
kamerové systémy) pro skupinu rodinných domů, na volné nezastavěné ploše
10.1 Náklady na realizaci a související výdaje pro předpokládaný počet 20 rodinných domů,
délka tras 500 m
Druh nákladu
Základní správní poplatky (územní rozhodnutí, zvláštní užívání)
Projekční a inženýrská činnost
Geodetické práce
Realizace
Cena na 1 rodinný dům

Orientační cena
2 000
57 000
30 000
380 000
23 500
Podklad RTS, a.s.

V ceně jsou započteny zemní práce (kabelová rýha do 35/70 cm bez odstranění či obnovení zpevněného
povrchu).
V ceně je započteno zaústění do napojovaných objektů.
Cena platí pro provedení metalickými kabely. V ceně nejsou zahrnuty náklady na zřízení a úhradu
služebnosti.
V ceně nejsou započteny náklady na přívodní kabelové vedení k řešené skupině rodinných domů.
Poznámka:
1. Jedno vedení může vést současně více služeb, např. hlasové služby, internet, TV. Záleží na kapacitě
(přenosových vlastnostech) vedení. Zemní práce tvoří podstatnou část ceny vedení, z toho důvodu nejsou ceny
členěny podle charakteristiky vedení nebo podle kapacity.
2. Cena v tab. 10.1 je určena pro zasíťování území pro stavbu rodinných domů a jejich napojení na tuto síť.
V případě pokládky vedení v již zastavěném území je nutné připočítat náklady na odstranění souvrství
zpevněných ploch a zpětné uvedení do původního stavu. Náklady se stanoví pomocí cen v bodu 10.2.

10.2

Náklady za vedení trasy kabelu ve zpevněné ploše

Pro kabelová vedení v zastavěné části obce, kdy trasa vedení prochází zpevněnými plochami, je nutno
připočítat náklady na odstranění krytu ve všech vrstvách, naložení a odvoz sutí do 5 km bez poplatku za
skládku a nové vrstvy komunikací nebo chodníků.
Druh povrchu

komunikace

chodníky

Zpevnění
asfaltobeton
zámková dlažba
kostka velká
kostka drobná
betonové dlaždice
zámková dlažba
litý asfalt

Šířka rýhy 35 cm
950
731
942
861
298
452
803

Poznámka
znovu použitá
znovu použitá
znovu použitá
znovu použitá
znovu použitá
Podklad RTS, a.s.

Příplatky pro šířku rýhy 35 cm, měrná jednotka 1 m délky trasy kabelu v dané ploše.
Ceny neobsahují náklady na dopravní opatření vyvolaná omezením dopravy v místě prací.
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