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Příloha č. 2:  

Investiční záměr 
 

1. Stručný popis plánovaných stavebních prací:  

Např.:  
Jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení objektu. Investiční záměr zahrnuje činnosti 
spojené s projektovou (další stupně projektové dokumentace) a inženýrskou činností v celém 
průběhu realizace stavebních prací, vlastní rekonstrukci a vybavení objektu. 
Při přípravě a realizaci rekonstrukce objektu se zpravidla jedná o následující činnosti:  

a) nezbytné průzkumy, statické posudky atd., 
b) projektové práce spojené se stavbou v rozsahu a podrobnosti projektové dokumentace 

pro stavební povolení, pro výběr dodavatele stavby a pro její realizaci,  
c) inženýrská činnost spojená se získáním stavebního povolení a k němu potřebných 

vyjádření, autorský dozor projektanta při realizaci stavby, 
d) organizace výběrových řízení na generálního projektanta a dodavatele stavby 

(obstaravatelská činnost), 
e) projektové práce spojené s interiérem (studie, projektová dokumentace pro výběr 

dodavatele a realizaci interiéru,) 
f) realizace stavby, 
g) realizace interiérového vybavení včetně souvisejícího vybavení, 
h) realizace vybavení ICT technikou, 
i) výkon funkce technického dozoru investora při přípravě a realizaci stavby a interiérového 

vybavení. 
 
Pro část stavební dále uveďte popis stavebně technického řešení stavby (např. údaje 
z technické zprávy ke studii nebo k projektové dokumentaci, částečné vybavení prostor, 
specifikace a předpokládaný počet kusů jednotlivých typů vybavení). 

 
 

2. Stupeň připravenosti:  

• stupeň zpracované projektové dokumentace 
• uveďte dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. jaký druh povolovacího řízení bude k záměru 

použit (např. společné územní rozhodnutí a stavební povolení či územní souhlas s ohlášením 
stavby, samostatné územní rozhodnutí či územní souhlas a následně stavební povolení, pouze 
stavební povolení nebo ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva) 

 
3. Soupis prací a jejich ocenění:  

 

Specifikace stavební prácí výměra Ocenění v Kč bez 

DPH 

1) Obkopání základu     52,2 bj  
2) Zásyp kačírkem vč. mopové folie                52,2 bj  
3) Osazení obrubníků     53m  
4) Zateplení soklu styrodurem, marmolit*      
5) Částečné obkopání fasády    40%   
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6) Oprava hrubou omítkou    133m2  
7) Nová fasáda, cementový nástřik plus barva                333m2  
8) Oprava ventilace v místnostech*       
9) Okopání omítek v místnostech   60%    
10) Omítky vnitřní*                                                                           
11) Nové elektro v budově*       
12) Obklad vstupního schodiště*      
13) Oprava rýn a svodů*      100%  
14) Restaurování oken a dveří*      
15) Malby a nátěry*       
16) Fasádní lešení     400m2  
17) Přesun hmot*       
18) Odvoz suti na skládku*       
19) Demolice starého nefunkčního wc*             
20) Výstavba nového wc vč. sanity*                  
21) Napojení nové kanalizace a vody*                  
22/ Přípojka elektro*       
26) Úprava cesty a parkoviště (2 parkovací místa)*                
24) Oprava střechy – výměna poškozené krytiny, 
impregnace krovu*      

  

25) Oprava podlah – dlažby*                                                                       
26) **   
27) **   
28) **   
29) **   
30) **   
31) **   
 
Poznámka:  
* Specifikace stavebních prací vystínované šedou barvou pod body 1) až 25), jsou závazné stavební práce, které 
musí dodavatel zrealizovat. Minimální výše investované částky do stavebních prací vystínované šedou barvou 
pod body 1) až 25) činí 3.036.290 Kč bez DPH, tj. 3 673 910,90 Kč včetně DPH. 
 
** Stavební práce, které chce dodavatel závazně realizovat nad rámec minimálního výčtu stavebních prací. 

Výše závazné investované částky celkem   …………….……..…   Kč bez DPH 

4. Časový harmonogram stavebních prací:  
                  (stanovte časový harmonogram hlavních fází stavebních prací) 

 

 

 
V ………..............., dne ………......... 

 

Jméno, příjmení a vztah k zájemci osoby 
oprávněné jednat za zájemce: 

 

  


