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Popis investičního záměru  

Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro hodnocení hospodárnosti.   

Název investičního záměru 

 

Fyzická revitalizace ploch u občanské vybavenosti širšího rámce  

centra obce Olšany u Prostějova 

Investor 

Obec Olšany u Prostějova 

Komentář k rozpočtu projektu a členění projektu 
Jedná se o popis stavební části (např. jedná se o zděnou budovu vyztuženou ocelovou konstrukcí, s dřevěným 
krovem a plastovými okny), a stavební technologie (jednotlivě či v rámci souboru technologií, např. klimatizace, 
zabezpečovací systémy, vytápění objektu, výtah, filtrace, apod., nejlépe s doplněním cenové nabídky). Informace 
musí být uvedeny dle struktury  rozpočtu webové žádosti BENEFIT7 (stavební objekty a jejich výměry, 
stavební technologie) se slovním popisem jednotlivých položek a rozsahu prací. 
Dále zde bude uvedeno dispoziční řešení, tj. popis budovy a její uspořádání (např. bude vybudován dvoupodlažní 
objekt se sedlovou střechou, v přízemí bude vstupní hala, recepce, restaurace, sociální zařízení, sauna, bazén, 
v prvním patře bude umístěna společenská místnost, v podkroví 4 dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím). V 
případě rekonstrukce či výstavby budovy obsahuje tato příloha mj. vyjádření stavby v m

3
 a v případě ostatních 

stavebních objektů nebo ploch vyjádření v m
2
. 

 
1. POPIS PROJEKTU 

 

a) Předmět projektu 
(podrobnější specifikace předmětu a cílů projektu) 
Po diskusích rady obce byla navržena řada lokalit, které byly následně místním šetřením prověřeny a do 
užšího výběru se dostaly ty, které nejlépe splňují požadavky a podmínky výzvy fyzické revitalizace, 
spočívající v komplexním řešení veřejných prostranství s prokazatelným výskytem občanského vybavení. 
Cílem projektu je tedy komplexně dořešit pět specifických veřejných prostranství, která jsou již dříve 
ukončené investice v každém daném místě. Ukončením realizace každé části bude území komplexně 
vyřešeno formou investic do zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně. 
 

b) Popis umístění projektu 
(místo realizace, přesná adresa, parc. č. a katastrální území) 
Projekt sestává z pěti lokalit důsledně napojených na občanskou vybavenost. Lokality jsou umístěny 
v rámci širšího centra obce, které je vymezeno na východě objektem Tělocvičné jednoty Sokol, na jihu 
základní školou a mateřskou školkou, na západě areálem mateřské školky a ze severu dvorem za 
budovou Obecního úřadu. 
 
Lokalita 01- Parkové úpravy areálu MŠ 

   parc. č.  84/2, st.120/2 
   

Lokalita 02 – Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ 
   parc. č.  842/1, 842/2, 965/5, 840/1 
   

Lokalita 03 - Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Jana Křtitele a přilehlá parková úprava 
   parc. č.  837/3 
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Lokalita 04 – Zpevněné plochy a sadové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích 
ploch 

   parc. č.  st. 45 
 

Lokalita 05 – Řešení statické dopravy u areálu Tělocvičné jednoty Sokol 
   parc. č.  977/2 
   

místo realizace       – Olšany u Prostějova 
   adresa                    – Olšany u Prostějova 
   katastrální území    – Olšany u Prostějova 

 
c) Druh akce 

(nová stavba, rekonstrukce -  přístavba  nástavba, stavební úpravy) 
Lokalita 01- Parkové úpravy areálu MŠ – nová stavba 

    
Lokalita 02 – Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ - rekonstrukce 

   
Lokalita 03 - Zpevněná plocha okolí kostela Sv. J. Křtitele a přilehlá parková úprava - rekonstrukce 

    
             Lokalita 04 – Zpevněné plochy a sadové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích    
                                   ploch - rekonstrukce 

    
Lokalita 05 – Řešení statické dopravy u areálu Tělocvičné jednoty Sokol - novostavba 

    
 

d) Stručný základní technický popis projektu 
(provozní, dispoziční, konstrukční a technické řešení) 
 
Lokalita 01- Parkové úpravy areálu MŠ  

             Plocha je navržena jako veřejná zeleň s novým systémem chodníků, komunikací a zpevněných 
ploch. Provozně se jedná o komunikace pro pojíždění zásobovacích vozidel, vozidel údržby a krátkodobé 
parkování osobních automobilů, za účelem přivezení nebo vyzvednutí dítěte z MŠ. 
             Chodníky a zpevněné plochy jsou dlážděné betonovou kostkou, jsou určeny pro pěší provoz 
s možností pojíždění lehkou technikou údržby. Komunikace a parkovací plochy jsou určeny pro lehká 
vozidla zásobování a rodičů dětí. Tato komunikační síť je doplněna parkovými úpravami, trávníkovými 
plochami, lavičkami s poddlážděním, odpadkovými koši. Zpevněné plochy jsou odvodněny. 
 

Lokalita 02 – Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ  
             Plocha před školou je v těsné návaznosti na frekventovanou komunikaci vedoucí do Prostějova. Na 
kraji školní budovy je zpomalovací práh, přesto všechno chybí v přímém kontaktu chodníku a vozovky 
bezpečnostní prvky. Plocha bude přeřešena tak, aby vzniklo bezpečné a esteticky komponované nástupní 
místo do budovy školy a školky. 
              Zpevněné plochy budou konstruovány pro pojezd s možností odstavení vozidla (odvážení a 
dovážení dětí do školy a školky). Ostatní zpevněné plochy budou předlážděny kostkou, bude doplněn 
vhodný mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola. Plochy zeleně kolem pomníku obětem 
světových válek budou, po odstranění nevhodných a přerostlých dřevin, doplněny novou parkovou úpravou. 
Zpevněné plochy jsou odvodněny.  
 

Lokalita 03 - Zpevněná plocha okolí kostela Sv. J. Křtitele a přilehlá parková úprava  
              Dnes nevyhovující okolí kostela a márnice je intenzivně upravováno kombinací zpevněných a 
nezpevněných ploch, sestávajících z předpolí kostela, okolní zpevněné části, doplnění chodníků, mobiliáře. 
Těsné okolí obou sousoší – sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie, sv. Norberta a sv. Floriána budou 
doplněny sadovou úpravou. Bude přebudováno schodiště vedoucí ze severu území. 
             Zpevněné plochy jsou kombinací kostky a pískovaného povrchu v konstrukci pro občasné zajetí 
vozidel nízké tonáže – pohřby, svatby, církevní svátky, technika údržby. Důležitou částí je vjezd z místní 
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komunikace, který je konstruován jako zpevněný dlážděný nájezd. Ostatní doplňované chodníky jsou 
konstruovány pro pěší s občasným pojížděním údržby. Poddláždění kostkou bude také provedeno 
v nezbytné míře u sedacího nábytku, stojanů na kola a odpadkových košů. Schodiště ze severu území 
bude mít novou betonovou konstrukci s dlážděným povrchem. Sadové úpravy spočívají v obnově dožilých 
a poškozených trávníkových ploch, případném odstranění nevhodných dřevin, doplnění výsadby stromů a 
keřů s trvalkovými záhony, aby bylo dosaženo optimálních podmínek pro pobyt obyvatel obce.  
 

             Lokalita 04 – Zpevněné plochy a sadové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích    
                                   ploch  

              Budova Obecního úřadu integruje řadu funkcí občanské vybavenosti – Obecní úřad, poštu, 
knihovnu, lékařské služby, kadeřnictví. V dnešní době intenzifikace dopravy a tedy přeplňování parkovacích 
míst podél hlavní silnice je záměrem vytvořit pro obyvatele obce „zadní vstup“, který by umožnil klidnější 
přístup občanů obce, jak pěších tak přijíždějících autem. Dvůr je navržen jako parkové náměstí, které by 
zabezpečovalo možnost klidových aktivit (posezení, odpočinek), aktivit dopravních (možnost zaparkování 
vozidla při návštěvě dětského lékaře apod.) a průchod „zkratkou“ ke kostelu, do školy, do parku. 
              Plocha je kombinací zpevněných dlážděných ploch určených pro krátkodobé odstavení vozidla, 
dlážděných ploch, pro pojíždění vozidel a údržbové techniky.  Zpevněné plochy je nutno odvodnit a vodu 
stáhnout do kanalizace. Návazné plochy budou terénně a parkově upraveny jako pobytové plochy, bude 
vykácena dožilá a nevhodná zeleň. Plochy budou doplněny mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši, 
stojany na kola, veřejným osvětlením.  

 
Lokalita 05 – Řešení statické dopravy u areálu Tělocvičné jednoty Sokol 
          Lokalita 05 navazuje na hojně navštěvovaný areál Tělocvičné jednoty Sokol, který se nalézá ve 
východní (dolní) části obce. V areálu se během roku pořádá celá řada sportovně – společenských akcí 
pro nejrůznější věkové kategorie obyvatel obce. Jedná se o dnes travnatý pás podél jižního oplocení 
areálu, v jehož středu je autobusová zastávka. Ta bude přemístěna. 
         Podstatou konstrukčního řešení jsou parkovací místa dlážděných kostkou sloužící pro osobní 
automobily. Parkovací stání jsou doplněna tzv. „zelenou parketou“ s trávníkovým porostem a stromem. 
Parkovací místa a zeleň jsou rytmizována tak, aby současně byla vytvořena alej stromů. 
 

e) Popis jednotlivých aktivit v rámci projektu a jednotlivých  SO 
(základní  kapacitní údaje – nový a původní stav, např. počty lůžek, m2 plochy apod.,  zákl. aktivity, pokud 
připadají v úvahu – např. pronájmy, ordinace, zázemí, apod.) 
 
Lokalita 01- Parkové úpravy areálu MŠ  
 

 velikost upravované plochy – 1036 m2 

 stav – zelená plocha mezi ulicí a objektem MŠ oddělená plotem s trávníkovou plochou, keři 
a stromy. Vjezdová brána s oplocením, komunikace prochází k hlavnímu vstupu do MŠ. 
Z ní se odpojuje šikmá komunikace k zadní části objektu MŠ, na jejím konci sušák prádla a 
sezení. 

 návrh – Ruší se oplocení a vjezdová brána. Opravuje se příjezdová cesta a buduje nové 
parkoviště. Opravuje se chodník podél objektu MŠ. Vytváří se zpevněná, odpočinková 
plocha s posezením. Kácí se několik stromů a dosazuje zeleň – stromy a keře v nové 
logice provozu. Plocha se stává veřejnou. 

    
Lokalita 02 – Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ – rekonstrukce 
 

   velikost upravované plochy – 966 m2 

 stav – plocha je kombinací dlažeb a zelených ploch. Vstup do budovy školy je v hlavní 
fasádě směrem do ulice. U hlavního vstupu je památník světových válek. V zelené ploše je 
několik jehličnatých stromů, jeden slouží jako vánoční strom. 

 návrh – Hlavní vstup do školy se přemísťuje. Vytváří se nový předprostor školy 
s mobiliářem a zídkou oddělující rušnou komunikaci od nástupní plochy do školy. Zvětšují 
se zpevněné plochy ve prospěch parkování vozidel rodičů přivážejících a odvážející děti 
do školy a školky a učitelů. Upravuje se plocha kolem památníku – nový přístupový 
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chodník (kladení věnců), doplňuje se nová zeleň – stromy, živý plot po obvodu. 
 

Lokalita 03 - Zpevněná plocha okolí kostela Sv. J. Křtitele a přilehlá parková úprava – rekonstrukce 
 

 velikost upravované plochy – 2011 m2 

 stav – neupravená pískovaná plocha před vstupem do kostela a márnice, nejasné 
přechody do trávníku, severní schodiště (koňské schody) do ulice jsou dožilé 
s nevzhledným zábradlím. Stromy a keře jsou rozmístěny chaoticky, ve vztahu k provozu 
neúčelně, mnoho jich je ve špatném zdravotním stavu. Trávníky jsou ve špatném stavu. 
Úprava neodpovídá současným potřebám provozu 

 návrh – celá plocha se nově upravuje v duchu současného rozsahu, stanovují se plochy 
zpevněné a pískované, umísťuje se nové mobiliář, nově se staví schody v severní části. 
Navrhuje se rekonstrukce trávníkových ploch, kácí se problémové stromy a dosazují nové 
do nově navržených míst. Doplňují se keře a v některých místech trvalky. 

 
 

             Lokalita 04 – Zpevněné plochy a sadové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích    
                                   ploch – rekonstrukce 
 

 velikost upravované plochy – 2561 m2 

 stav – plocha funguje jako technický dvůr, jsou zde dílny pracovní čety, dále jako zadní 
vstup do Obecního úřadu, ordinací, knihovny a kadeřnictví. Plochou vede panelová 
komunikace, která prochází podél objektu, stáčí se a vrací se původní trasou zpět. 
V severovýchodní části dvora je soustava přístřešků pro uskladnění techniky a materiálů. 
Plocha je doplněna většinou jehličnatou zelení, která je z velké části ve středu dvora a 
podél jeho východního okraje. V severovýchodní části je solitérní jasan. 

 návrh – plocha se upravuje ve prospěch potřeb občanů. Technické funkce se přemísťují 
do jiného objektu v obci. Celá plocha prochází adaptací na novou funkci, kterou je 
pobytová zeleň se statickou dopravou. Důležitým prvkem jsou nově budované komunikace 
s napojením parkovacích stání. Celá plocha se nově upravuje v duchu nově uvažovaných 
funkcí, stanovují se plochy pro parkování a pobyt občanů, umísťuje se nový mobiliář, nově 
se navrhuje pěší chodník podél západního objektu. Navrhuje se rekonstrukce trávníkových 
ploch, kácí se problémové stromy a dosazuje se nová alej podél východní hranice plochy. 
Doplňují se keře a v některých místech trvalky. 

 
 

    
Lokalita 05 – Řešení statické dopravy u areálu Tělocvičné jednoty Sokol – novostavba 
 

 velikost upravované plochy – 936 m2 

 stav – plocha je zeleným travnatým pásem podél jižního oplocení areálu Tělocvičné 
jednoty Sokol. V jejím těžišti je zastávka autobusu, která je navržena k přemístění. 

 návrh – plocha se upravuje jako parkovací místa pro osobní automobily. Součástí návrhu 
je výsadba stromů, které tvoří krátkou alej. Podél oplocení je navržen pás keřů, na zbylých 
nezpevněných plochách je travnatý porost. 

 
 
 
 
 

f) Podrobnější členění projektu  
(na jednotlivé SO - Stavebním objektem (SO) je prostorově ucelená, nebo technicky samostatná účelově 
určená část stavby, jde o objekty (pozemní a inženýrské), případně provozní (technologické) soubory, 
pokud se ve stavbě vyskytují; vychází se z projektové dokumentace.  
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Projekt obsahuje 5 samostatně řešených ploch - dokumentací, které obsahují tyto stavební objekty 
    
SO 01 Zpevněné plochy – zpevněné plochy jsou v projektu chápány jako plochy navazující na objekt, 
tvořící rovnou pochozí plochu s povrchem dlážděným betonovou nebo kamennou dlažbou, která slouží 
pro pěší, ale může být používána k občasnému zajetí osobních automobilů nebo techniky. 
SO 02 Komunikace – jsou v projektu části sloužící jako komunikace, ať už pro pojíždění jako místní 
komunikace, jako chodníky sloužící pro pěší pohyb nebo jako parkovací stání pro odstavení vozidel 
SO 03 Komunikace – demolice – jsou plochy stávajících komunikací a zpevněných ploch určených k 
odstranění 
SO 04 Oplocení – jsou v projektu nízké svislé konstrukce oddělující od sebe různé funkce, jedná se 
například o plochu před školou, kde nízká zídka odděluje rušnou komunikaci 
SO 05 Terénní úpravy – jsou v projektu práce v návaznostech na upravované plochy chodníků, 
komunikací, zpevněných ploch, terénní úpravy půdy při vegetačních úpravách, obnově nebo zakládání 
nového trávníku 
SO 06 Vegetační úpravy – jsou práce spojené s kácením dřevin, výsadbou nových stromů, keřů a živých 
plotů, výsevem trávníků 
SO 07 Veřejné osvětlení – jsou práce spojené s výstavbou veřejného osvětlení – základových patek, 
parkových stožárů veřejného osvětlení, osvětlovacích těles, kabeláže a napojení  
SO 08 Dešťová kanalizace – jsou práce spojené s výstavbou systému kanalizace v napojení na 
komunikace a parkovací stání 

             
 Lokalita 01- Parkové úpravy areálu MŠ – nová stavba 
   SO 02 Komunikace - , SO 03 Komunikace – demolice, SO 04 Oplocení, SO 05 Terénní úpravy, SO 06 
Vegetační úpravy, SO 08 Dešťová kanalizace 

 
Lokalita 02 – Zpevněné plochy s veřejnou zelení před vstupem do ZŠ a MŠ - rekonstrukce 
  SO 01 Zpevněné plochy, SO 02 Komunikace, SO 03 Komunikace – demolice, SO 04 Oplocení, SO 05 
Terénní úpravy, SO 06 Vegetační úpravy, SO 08 Dešťová kanalizace 

 
Lokalita 03 - Zpevněná plocha okolí kostela Sv. J. Křtitele a přilehlá parková úprava - rekonstrukce 
   SO 02 Komunikace, SO 03 Komunikace – demolice, SO 05 Terénní úpravy, SO 06 Vegetační úpravy 

             Lokalita 04 – Zpevněné plochy a sadové úpravy dvora Obecního úřadu se začleněním parkovacích    
                                   ploch - rekonstrukce 

   SO 01 Zpevněné plochy, SO 02 Komunikace, SO 03 Komunikace – demolice, SO 04 Oplocení, SO 05 
Terénní úpravy, SO 06 Vegetační úpravy, SO 07 Veřejné osvětlení, SO 08 Dešťová kanalizace 
Lokalita 05 – Řešení statické dopravy u areálu Tělocvičné jednoty Sokol - novostavba 
SO 02 Komunikace, SO 03 Komunikace – demolice, SO 05 Terénní úpravy, SO 06 Vegetační úpravy, SO 
08 Dešťová kanalizace 
 

 
 

 

    g) Stručný stavební popis projektu: 

         (popis jednotlivých činností, použitý materiál – případně skladba konstrukčních vrstev, pomocné činnosti aj. 

           Příklad: rekonstrukce střechy - výměna vazby, výměna střešní krytiny – pozinkovaný plech, hromosvody, okapy a       
           svody – pozinkovaný plech) 

          
           Podstatou činností u všech lokalit (01-05) je výstavba nových nebo úprava starých chodníků a 
komunikací v materiálovém složení odpovídajícím potřebě dané lokality, výstavba oplocení a 
bezpečnostních zábran v podobě nízkých zídek. Kácení dožilých a výsadba nových stromů a keřů, 
obnova nebo založení nových trávníkových ploch. Doplnění plochy mobiliářem – lavičkami, 
odpadkovými koši, stojany pro kola, případně veřejným osvětlením. 
           
          Konstrukce podstatných částí úprav: 
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Chodníky a zpevněné plochy  -      konstrukce pro pěší a pojezd lehkou technikou,  

 zhutněná zemní pláň 

 štěrkodrť 11-22,   

 štěrkodrť 4-8 

 dlažba 
              
 
Komunikace a parkovací plochy -  konstrukce pro pojezd lehkými vozidly,             

  zhutněná zemní pláň 

 filtrační vrstva a štěrkopísek 

 prosypaná štěrkodrť 11-22,   

 štěrkodrť 4-8 

 dlažba 
 
Parkovací plochy – konstrukce pro osobní automobily 

 zhutněná zemní pláň 

 filtrační vrstva a štěrkopísek 

 prosypaná štěrkodrť 11-22,   

 štěrkodrť 4-8 

 dlažba 
 
Parkové úpravy – výsadba stromů a keřů, založení trávníku 
 
Mobiliář - lavičky, odpadkové koše s poddlážděním 

 zhutněná zemní pláň 

 základová patka 

 štěrkodrť 11-22,   

 štěrkodrť 4-8 

 dlažba 
Odvodnění – systém ACO drain, umístěný na hraně parkovacích stání 
 
Veřejné osvětlení – stožárová patka, stožár, svítidlo a kabeláž (dle platných norem) 
 
 
 

 

h) Rekapitulace ceny stavby pro potřeby posouzení hospodárnosti po jednotlivých SO a PS – provázanost na 

tabulku hospodárnosti 

 

Lokalita 01 
  

SO Název objektu/ popis Měrná jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 
Kč 

Cena v Kč bez 
DPH 

SO 01 Zpevněné plochy m
2
       

SO 02 Komunikace         

           beton m
2
       

           kostka m
2
 265 1430 378950 

           kom. bez mat. určení         
           kom.pěší bez mat. určení m

2
 308 779 239932 



 V 33 MP APPP 4.4  

 

Datum vydání: 
13. 2. 2013 

V 33 MP APPP 4.4 Stránka 8 z 16 

 

SO 03 Komunikace - demolice m
2
 419 368 154192 

SO 04 Oplocení         

           dřevěný plot m
2
 5 2260 11300 

           betonová zídka m
2
 22 3394 74668 

SO 05 Terénní úpravy m
2
 360 466 167760 

SO 06 Vegetační úpravy         

            kácení ks 6 642 3852 

            travnatá plocha m
2
 660 115 75900 

SO 07 Veřejné osvětlení ks       

SO 08 Dešťová kanalizace bm 13 3049 39637 

          

Cena celkem bez DPH       1146191 

Základ DPH       1467291 

DPH        308131,11 

Cena celkem včetně DPH       1775422,11 

 

          Lokalita 02 
 

SO Název objektu/ popis Měrná jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 
Kč 

Cena v Kč bez 
DPH 

SO 01 Zpevněné plochy m
2
 533 1297 691300 

SO 02 Komunikace         

           kostka m
2
       

           kom. bez mat. určení m
2
 315 1442 454230 

SO 03 Komunikace - demolice m
2
 586 368 215650 

SO 04 Oplocení         

           dřevěný plot m
2
       

           betonová zídka m
2
 44 3394 149336 

SO 05 Terénní úpravy m
2
 340 466 158440 

SO 06 Vegetační úpravy         

            kácení ks 5 642 3210 

            travnatá plocha m
2
 285 115 32775 

SO 07 Veřejné osvětlení ks       

SO 08 Dešťová kanalizace bm 20 3049 60980 

          

Cena celkem bez DPH       1765921 

Základ DPH       1765921 

DPH        370843,41 

Cena celkem včetně DPH       2136764,41 
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         Lokalita 03 
 

SO Název objektu/ popis Měrná jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 
Kč 

Cena v Kč bez 
DPH 

SO 01 Zpevněné plochy m
2
       

SO 02 Komunikace         

           beton m
2
 70 1472 103040 

           kostka m
2
 242 1430 346060 

           kom. bez mat. určení m
2
 338 779 263302 

SO 03 Komunikace - demolice m
2
 650 369 239200 

SO 04 Oplocení         

           dřevěný plot m
2
       

           betonová zídka m
2
       

SO 05 Terénní úpravy m
2
 1691 466 788006 

SO 06 Vegetační úpravy         

            kácení ks 3 642 1926 

            travnatá plocha m
2
 1041 115 119715 

SO 07 Veřejné osvětlení ks       

SO 08 Dešťová kanalizace bm       

          

Cena celkem bez DPH       1861249 

Základ DPH       1861249 

DPH        390862,29 

Cena celkem včetně DPH       2252111,29 

 

 

 
 
 
 
         Lokalita 04 

 

SO Název objektu/ popis Měrná jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 
Kč 

Cena v Kč bez 
DPH 

SO 01 Zpevněné plochy m
2
 475 1297 616075 

SO 02 Komunikace         

           beton m
2
       

           kostka m
2
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           kom. bez mat. určení m
2
 165 1442 237930 

SO 03 Komunikace - demolice m
2
 588 368 216384 

SO 04 Oplocení         

           dřevěný plot m
2
       

           betonová zídka m
2
 36 3349 122184 

SO 05 Terénní úpravy m
2
 1100 466 512600 

SO 06 Vegetační úpravy         

            kácení ks 8 642 5136 

            travnatá plocha m
2
 1100 115 126500 

SO 07 Veřejné osvětlení ks 6 20515 123090 

SO 08 Dešťová kanalizace bm 25 3049 76225 

          

Cena celkem bez DPH       2036124 

Základ DPH       2036124 

DPH        427586,04 

Cena celkem včetně DPH       2463710,04 

 

         Lokalita 05 

 

SO Název objektu/ popis Měrná jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 
Kč 

Cena v Kč bez 
DPH 

SO 01 Zpevněné plochy m
2
       

SO 02 Komunikace         

           beton m
2
       

           kostka m
2
 317 1430 453310 

           kom. bez mat. určení m
2
       

SO 03 Komunikace - demolice m
2
 58 368 21344 

SO 04 Oplocení         

           dřevěný plot m
2
       

           betonová zídka m
2
       

SO 05 Terénní úpravy m
2
 706 466 328996 

SO 06 Vegetační úpravy         

            kácení ks       

            travnatá plocha m
2
 506 115 58190 

SO 07 Veřejné osvětlení ks       

SO 08 Dešťová kanalizace bm 58 3049 176842 

          

Cena celkem bez DPH       1038682 

Základ DPH       1038682 
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DPH        218123,22 

Cena celkem včetně DPH       1256805,22 

 

     Souhrnná tabulka Lokalit 01-05 
 
SO Název objektu/ popis Měrná jednotka Množství m.j. Cena za m.j. v 

Kč 
Cena v Kč bez 

DPH 

SO 01 Zpevněné plochy m
2
 1008 1297 1307376 

SO 02 Komunikace         

           beton m
2
 70 1472 103040 

           kostka m
2
 824 1430 1178320 

           kom. bez mat. určení m
2
 480 1442 692160 

           kom.pěší bez mat. určení   646 779 503234 

SO 03 Komunikace - demolice m
2
 2301 368 846768 

SO 04 Oplocení         

           dřevěný plot m
2
 5 2260 11300 

           betonová zídka m
2
 102 3394 346188 

SO 05 Terénní úpravy m
2
 4197 466 1955802 

SO 06 Vegetační úpravy         

            kácení ks 22 642 14124 

            travnatá plocha m
2
 3592 115 413080 

SO 07 Veřejné osvětlení ks 6 20515 123090 

SO 08 Dešťová kanalizace bm 116 3049 353684 

          

Cena celkem bez DPH       7848166 

Základ DPH       7848166 

DPH        1648114,86 

Cena celkem včetně DPH       9496280,86 

 

 

2. ROZPOČET PROJEKTU DLE STRUKTURY ROZPOČTU – třídník stavebních konstrukcí a prací 

 

Kód Popis Cena celkem (Kč) bez DPH 

Konstrukce a práce HSV 7 841 866 

1 Zemní práce 3 153 301 

2  Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 22 652 

3 Svislé a kompletní konstrukce 436 000 

4 Vodorovné konstrukce  

5 Komunikace 3 916 229 

 

http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897302
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897303
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897313
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897322
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897331
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897338
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6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů  

8 Trubní vedení 313 684 

9 Ostatní konstrukce a práce bourací  

X Přehled jednotné technologicko-materiálové charakteristiky pro konstrukce  

Konstrukce a práce PSV 6300 

71 - Izolace proti vodě a vlhkosti, povlakové krytiny, tepelné, akustická a 
protiotřesová opatření, izolace proti chemickým vlivům 

 

72 - Vnitřní - kanalizace, vodovod, plynovod, strojní vybavení, zařizovací 
předměty, instalační prefabrikáty, zdravotechnice instalace 

 

73 -  Kotelny, strojovny, rozvody potrubí, armatury otopná tělesa, podlahové 
vytápění, ústřední vytápění 

 

76 - Konstrukce- sklobetonové, tesařské, dřevostavby, klempířské, truhlářské, 
kovové stavební doplňkové, krytiny tvrdé, plastové otvorové prvky 

6300 

77 -  Podlahy  -z dlaždic, kamene, terasové,  vlysové, parketové a lamelové, 
povlakové, syntetické,  

 

78 - Obklady keramické, z kamene, nátěry, malby, tapetování, čalounické 
úpravy, zasklívání 

 

 

VRN  

392408 

Vnitřní vybavení (pokud je způsobilým výdajem) 

 

 

Ostatní náklady  

 

Rozpočtové náklady za projekt celkem 

 

8 240 575 

Kód Popis 
Cena celkem (Kč) bez DPH 

Lokalita 01  

Konstrukce a práce HSV 
1 139 891 

  

Konstrukce a práce PSV 6 300 

  

Rozpočtové náklady Lokalita 01 celkem 
1 146 191 

Kód Popis 
Cena celkem (Kč) bez DPH 

Lokalita 02  

Konstrukce a práce HSV 
1 765 921 

  

Konstrukce a práce PSV  

  

Rozpočtové náklady Lokalita 02 celkem 1 765 921 

Kód Popis 
Cena celkem (Kč) bez DPH 

Lokalita 03  

Konstrukce a práce HSV 
1 861 249 

  

Konstrukce a práce PSV  

http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897348
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897354
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897364
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897374
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897375
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897376
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897381
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897387
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897393
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897401
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897404
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897407
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897302
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897375
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897302
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897375
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897302
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897375
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Rozpočtové náklady Lokalita 03 celkem 1 861 249 

Kód Popis  
Cena celkem (Kč) bez DPH 

Lokalita 04  

Konstrukce a práce HSV 2 036 124 

  

Konstrukce a práce PSV  

  

Rozpočtové náklady Lokalita 04 celkem 2 036 124 

Kód Popis  
Cena celkem (Kč) bez DPH 

Lokalita 05  

Konstrukce a práce HSV 1 038 682 

  

Konstrukce a práce PSV  

  

Rozpočtové náklady Lokalita 05 celkem 1 038 682 

  

  

 

 

 

 
 

Rozpočtové náklady za projekt celkem 

 

7 848 167 

 

 

3. NULOVÁ VARIANTA 

 
            Nově navrhované úpravy jsou rozmístěny víceméně samostatně v rámci širšího centra obce vždy 
v návaznosti na specifickou občanskou vybavenost. Úpravy vedou ke zlepšení funkčního využití plochy, ať už 
z hlediska provozního – zlepšují se návaznosti mezi jednotlivými aktivitami v obci, posiluje situace statické 
dopravy, zvyšuje průchodnost územím, tak bezpečnostního – zejména v místech, kde se pohybují děti.  
            Nedá se říct, že zachováním stávajícího stavu vzniká občanům obce nějaké konkrétní riziko nebo 
nebezpečí, ale nové úpravy vedou k zvýšení prostorové logiky, která má pozitivní vliv na celkovou psychiku 
člověka. 

 

 

 

 

 
 

4. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ 

 
         Návrhy řešení jsou optimalizovány v kategoriích cena a funkce, čímž jsou svým způsobem vyloučena jiná 

http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897302
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897375
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897302
http://80.83.66.232/doc/zakladna/tridnik_tskp.htm#_Toc102897375
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provozně-prostorová řešení. 
 

 

5. NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - ne 

 

 

 

Přílohy Popisu investičního záměru: 

 

Výkresová dokumentace bude doložena v rozsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí, tj. především 

a) Přehledná situace katastrální v měřítku 1:2000 nebo 1:2880 (příp. 1:10 000 až 1:50 000 u liniových 

staveb) 

b) Návrh stavby, jednotlivých SO obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. inženýrských objektů 

c) Základní svislý řez 

d) Základní pohledy důležitých objektů - u pohledově exponovaných staveb, popř. panoramatické 

zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod.) 

 

 

 

  

Odpovědný zpracovatel nákladů investičního záměru a jeho rozpočtu 
Podpisem oprávněné osoby (projektantem) je potvrzena správnost popisu investičního záměru a jemu 

odpovídající části rozpočtu stavby, uvedeného v žádostí BENEFIT.  
Stanovení nákladů bude provedeno propočtem, např. stanovení ceny dle ÚRS. 

Jméno: Ing. Petr Mičola 

         Funkce: projektant 

         Telefon, email: 602543584   micola@atelierbonmot.cz 

         Podpis: 
          
 

 

Majetkoprávní vztahy 
Žadatel vybere stav majetkoprávních vztahů relevantních pro projektovou žádost, příp. připojí vysvětlující 

popis majetkových vztahů 

Lokalita 01 

Budovy (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní    

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Pozemky (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní  x  84/2, st.120/2,  

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   
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Lokalita 02 

Budovy (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní    

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Pozemky (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní  x 842/1, 842/2, 965/5, 840/1   

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Lokalita 03 

Budovy (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní    

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Pozemky (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní  x 837/3  837/1 

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   
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Lokalita 04 

Budovy (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní    

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Pozemky (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní  x st.45   

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Lokalita 05 

Budovy (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní    

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

Pozemky (zaškrtávací pole) Prostor pro krátký komentář 

Vlastní  x 977/2   

Nájem    

Smlouvy o smlouvách budoucích    

Zástava   

         Věcné břemeno   

Jiné (popis)   

 

Pozn.) V případě více pozemků a objektů zkopírujte tabulky  


