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List č. 2Stavba: 1513 Oprava fasády obecního úřadu Rovečné

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název

Stavba
SO.1 Sanace objektu1
Rozpočet01
SO.2 Oprava fasády2
Rozpočet01
Ostatní náklady a vedlejší náklady3
rozpočet01

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 1513 Oprava fasády obecního úřadu Rovečné

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 45,72429HSV
Základy a zvláštní zakládání2 10,95797HSV
Komunikace5 7,53780HSV
Úpravy povrchu, podlahy6 16,05718HSV
Úpravy povrchů vnější62 2,98513HSV
Lešení a stavební výtahy94 28,46480HSV
Prorážení otvorů97 0,00000HSV
Izolace proti vodě711 0,01156PSV
Konstrukce klempířské764 0,22276PSV
Konstrukce zámečnické767 0,00000PSV
Konstrukce z přírodního kamene782 0,17054PSV
Vedlejší nákladyVN 0,00000VN
Ostatní nákladyON 0,00000ON

112,13203
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List č. 4Stavba: 1513

1Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet

SO.1 Sanace objektu

Oprava fasády obecního úřadu Rovečné

Poř. Číslo Název MJ Množství

1 Zemní práceDíl:
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu113106231R001 m2 99,20000
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ132201111R002 m3 52,97000
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3139601102R003 m3 23,30000
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m151101101R004 m2 85,14000
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m151101111R005 m2 85,14000
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m162201102R006 m3 76,27000
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R007 m3 76,27000
Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS171101101R008 m3 25,03000
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R009 m3 45,64000

Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0010 m3 51,24000
Nakládání a odvoz zeminy na skládku11 m3    51,2400001

Zřízení chráničky pro elektrický kabel včetně zemních prací12 soubor 1,0000002

Kamenivo drcené frakce  8/16  B Jihomor. kraj583415004R13 t 45,64000

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Lože trativodu z kameniva drobného těženého212572121R0014 m3 5,60000

Popis: Včetně vyčištění dna rýh.

Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC212755114RX115 m 97,00000
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5212971110R0016 m2 60,80000
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2289970111R0017 m2 289,40000

5 KomunikaceDíl:
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm596215021R0018 m2 102,00000

711 Izolace proti voděDíl:
Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků711132311R0019 m2 144,50000
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List č. 5Stavba: 1513

2Objekt:

Rozpočet: 01 Rozpočet

SO.2 Oprava fasády

Oprava fasády obecního úřadu Rovečné

Poř. Číslo Název MJ Množství

6 Úpravy povrchu, podlahyDíl:
Přednástřik stěn cement.Baumit 100% krytí, ručně602021103R001 m2 128,50000
Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm602021114RT22 m2 128,50000
Omítka jemnější jádrová 2 mm Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm602021119RT53 m2 128,50000
Omítka jemnější jádrová 2 mm Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm602021119RT94 m2 76,00000
Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér602021151RT25 m2 128,50000

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení620991121R006 m2 251,00000
Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 60 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

622311130RV17 m2 170,10000

Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

622311152RV18 m2 92,30000

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota nátěrová Baumit 
SilikatColor

622471318RU29 m2 660,00000

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5622904115R0010 m2 171,30000

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m941941031R0011 m2 1 360,00000

Popis: Včetně kotvení lešení.

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031941941191R0012 m2 4 080,00000
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m941941831R0013 m2 1 360,00000

97 Prorážení otvorůDíl:
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %978015391R0014 m2 171,30000

764 Konstrukce klempířskéDíl:
Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm764510440R0015 m 74,50000

Popis: včetně zednické výpomoci.

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm764410850R0016 m 77,20000
Úprava střešní římsy, vč. přesunu okapu17 bm 138,2000001

Komplet fasádních úprav, viz PD 18 soubor 1,0000002

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
Montáž Al rámu provětrávaného soklu, D+M vč. kotvících prvků19 m2    56,1000003

Cementová deska Knauf Aquapanel outdoor 12,5mm, D+M20 m2    56,1000004

Ukončovací lišta soklu Ti Zn, D+M21 bm 105,1000005

782 Konstrukce z přírodního kameneDíl:
Obklad stěn umělým kamenem, tl. do 2,7 cm, tmel782155027R0022 m2 56,10000
Obklad soklu, umělý kamen23 m2    56,1000006
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List č. 6Stavba: 1513

3Objekt:

Rozpočet: 01 rozpočet

Ostatní náklady a vedlejší náklady

Oprava fasády obecního úřadu Rovečné

Poř. Číslo Název MJ Množství

VN Vedlejší nákladyDíl:
Vytyčení inženýrských sítí005111021R1 Soubor 1,00000

Popis: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Vybudování zařízení staveniště005121010R2 Soubor 1,00000

Popis: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz zařízení staveniště 005121020R3 Soubor 1,00000

Popis: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

Odstranění zařízení staveniště005121030R4 Soubor 1,00000

Popis: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační 
činnosti se subdodavateli

5 soub. 1,0000001

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů 
pro uvedení díla do provozu

6 soub. 1,0000002

Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech7 soub. 1,0000003

Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD8 soub. 1,0000004

ON Ostatní nákladyDíl:
Zajistění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném 
stavbou, průchod pěších i průjezd vozidel

9 soub. 1,0000005

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)10 soub. 1,0000006

Plnění podmínek předpisů z oblasti BOZP, spolupráce s Koordinátorem 
BOZP

11 soub. 1,0000007

Zpracování a předání POV dle SOD12 soubor 1,0000008

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS a správců IS13 soubor 1,0000009
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