
Městský úřad
odbor stavební
nám. 28. října 543,

Luhačovice
stavební úřad

763 26 Luhačovice

Spis-zn.: 2313/2019//24/Bk Č.J.: MULU -14999/2019/24/BěV

Sděleni stavebního úřadu

Luhačovice, dne 23.07.2019

Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích, jako stavební úřad přfslušný podle § 13 odst. 1 písm. C)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel Vaši žádost ve věci vyjádřeni k záměru :

Skatepark Luhačovice - výstavba podlahové plochy a dodávka překážek
na pozemcích parč. č. 2880/1, 2429/2 v katastrálním území Luhačovice.

Popis záměru :
jedná se o rekonstrukci původní plochy na pozemku p.č. 2880/1. V první fázi bude odstraněna frézováním
část původní asfaltové plochy. Následně bude provedena skladba nové plochy : násyp fr. 0-32 mm ti. 150
mm, nová betonová plocha (beton tř. C25/30) vyztužená svařbvanou síti 1x6/100/100, úprava povrchu
strojním zahlazením s minerálním vsypem Fortedur, budou osazeny betonové obrubníky do betonového
lože. Záměr dále obsahuje dodávku a kompletní reahzaci 8 nových překážek na plochu skateparku . bank
s rádiusem, kombinovaná streetová překážka, lomený bank s wallridem, rádius transfer, funbox, rádius,
street bedna, street mil. Tvar, rozměry, technické rovedeni a rozmístěni překážek na ploše sketeparkumusí splňovat bezpečnostní a technickou normu ESN-EN 14974. Shoda výrobku s touto normou bude

podle § 6 nařízeni vlády č. 173/1997 Sb. doložena certifikátem a prohlášením o shodě

Po přezkoumáni žádosti stavební úřad sděluje, že se jedná o záměr. který podle ustanovení § 103 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) nevyžaduje stavební povoleni ani ohlášeni
stavebnímu úřadu. jelikož se jím nezasahuje do nosných konstrukci stavby, nemění se vzhled stavby ani
způsob užfvánl stavby, nevyžaduji posouzení vlivů na životní prostŕedl a jejich provedení nemůže ovlivnit
požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
Stavební úřad současně uvádí, že se jedná o záměr uvedený v ustanoveni § 79 odst. 5 stavebního zákona,
který nevyžaduje rozhodnuti o umístění stavby ani územní souhlas

Stavební úřad současně uvádl, že záměr je v souladu s platným Územním plánem Luhačovice - změna
č. 1 - zahmujicí právní stav ke dni 01.04.2014. Jedná se o plochu BH - plochy hromadného bydlení, ve
které je přípustným využitfm související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranstvl a plocha
zeleně. Součástí plochy mohou být i pozemky dalších staveb a zařizenl, které nesnižují kvalitu prostředf
a pohodu bydlení ve vymezené pbše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše

.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
1. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice



SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

Půdorys a konstrukce překážek:
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Konstrukce překážek:
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Konstrukce překážek bude pozinkovaná, z ocelových profilů min
40x40mm, pokrytá příčně roštem ze 40 mm silných smrkových fošen bez
mezer a speciálnlm povrchem síly min. 8mm.

Boční stěny překážek 2,4 a 5 budou zakrytovány. Zábradlí překážek
1,3 a 6, bude z ocelových pozinkovaných profilů s výplni z 12 mm březové
vodovzdorné překližky. Překážky budou opatřeny 60 mm kopingy. Dřevo
bude impregnováno proti plísním..

Materiál pojezdového povrchu překážek je zásadní pro yýslednou
užitnou hodnotu celé stavby, musl být vysoce kvalitnl a odpovhdajlcl
potřebám jezdců na skateboardech, in-line bruslích, bmx kolech a
koloběžkách: např. skatesmart nebo skatelite.

· tvrdost, pružnost a ostatní mechanické vlastnosti příznivé pro
vysoký odraz jezdce

· grip - deska nebude hladká a lesklá, bude opatřena jemným
gripem kvůli ideálním adhezním vlastnostem

· materiál povřchu, potažmo celá překážka musí být při pojezdu
tichý

· materiál musí být odolný vůči všem druhům počasí a proti
opotřebeni grindováním např. stupačkami bmx kol

· jako materiál povrchu se nepřipouští plech ani překližka ani jiné
méně vhodné náhražky určené prvotně k jinému účelu,
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SKATEPARK LUHAČOVICE

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UM/STĚN/: plocha skabpaňcu

mnoZsN: 1

POLOŽKA:
1. Bank s rádiusem

Zobřazeno bez zábradlí:

ROZMÉRYA DALŠ/ SPECIFIKACE:
výška bez zábrad// 1,4m, šlika 6,9 m, délka 4,2m

OZNAČENÍ: 1 Nová překážka
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REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

Skatepark Luhačovice
DODÁVKA PŘEKÁŽEK - PD
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

Dokumentace vybavení skateparku - specifikace překážek
sestava řekážek určená ro skateboardin bmx a in-line brusle a koioběžk , rozmístěná na asfaltové loše o rozměrech 30m x 40 m

popis:
Předmětem zakázky kompletní realizace nových překážek na plochu skateparku a jejich uvedeni do provozu (dodávka včetně montáže a uvedeni do provozu
dle této PO).
Tvar, rozměry, technické provedeni a rozmístěni překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974. Shoda
výrobku s touto normou bude dle §6 nařízeni Wády č. 173/1997 SB. doložena certifikátem (například TÚV) a p'ohlášenim q shodě.

l. Bank s rádiusem

2. Kombinovaná streetová
přěkážka

3. Lomený bank s
wallridem

4. Rádius transfer

5. Funbox

6. Rádius

7. Street Bedna

8. Stmet Rail
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

I . ·

' UM|STÉN|: plocha skateparku OZNAČENÍ: 2 Nová překážka

MNOŽSTVĽ 1

POLOŽKA:
2. Kombinovaná stmetová překážka

POPS:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:
Yýšľřä 0,6 a 1mm , šlika 3,5m, délka 6,5m. I
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

umístění: :pbchaskatepanaj OZNAČENÍ: 3 , " Nová překážka

MN : 1
1

POLOŽKA:
3. Lomený bank s°wallridem

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:
výška 1,2" 1,8m , šlika 5m, délka 5,1m.
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK
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, UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

mnoZstv : 1
POLOZKA:

4. Rádius transfer

ROZMĚRY A DALŠI SPECIFIKACE:
výška ,1,2m, šlika 3m, délka 5,9m

OZNAČENI: 4 Nová překážka
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SKATEPARK LUHAČOVICE

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

' ÚMÍSTĚNĹ: : plocha skateparku

MNOZSTV : 1
POLOŽKA:

5. Funbox

jozNAčENĹ: 5
_ _ _ _ _

jNová překážka

""l

~
ROZMĚRY A DALŠI SPECIFIKACE:
výška 1,2 m, šířka 2,6 m, ckS/ka 6',9
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

l , .

UMÍSTÉN1: : plocha skateparku

MNozsTď: 1

POLOZKA:

6. Rádius
Zobrazeno bez zábradlí:

OZNAČENÍ: 6 Nová překážka

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:
výška bez zábmd// 1,8 m. šiNa 3,9m, délka 3,9
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMĹSTĚNĹ: : pbcha skatepaňcu

MNOZSTV : 1
POLOZKA:

7. Street Bedna

OZNAČEN : 7 Nová překážka

ROZMĚRY A DALŠI SPECIFIKACE:
výška ,0,4m, délka 3m, šlika 1,2m
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK
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UMĹSTÉNĹ: : plocha skateparku OZNAČENÍ: 8 Nová překážka

8. Street rail

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECiFIKACE:
výška ,0,35m, délka 3m
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Místo
Kontakt
Datum:
Nabídka č.:
Zpracova|:
Realizace:

Typ

Luhačovice - volnočasový spot (Skatepark)
Město Luhačovice, tel: , email:

""'°" 'a, & ' 0Otel: email:
2019 "

.
'": .

~"=é Eeg¢em'

ĹLME15lt parková lavička MieN
h

,H//n/kovú konstrukce. odpovkiä RAL 9KXJ6
W

\r _ _ . .m

· __ - —"""n~-—
' "" --"==rj

.yl

délka 1,8m, konsuukce hlinlková slŕtina, sedák l
opěradlo tropické dřevo bez powchové úprävy

Momáž
SpodnIstavby

8 295 KČ 3 2488Š KČ
671KČ 3 2 013 Kč

1177 KČ 3 3 531KČ
ber DPH 30429KČ
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pRX11St odpadkový koš Prax
4si. odpadkový koš se střfškou, ocelové tělo, výplň
z tropického dřeva bez pov'chové úpravy

Montáž
Spodní stavby

Nutno specifikovat barevnost ocelové konstrukce, dřevo tŕop«é jatoba pňrodnľ
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9939 Kč 2 19878KČ
649 Kč 2 1 298Kč

Ii33 Kč 2 2 266 Kč
Céůoem beitDPH 2344ZKČ
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|F120m informační nosič info

Informační nástěnka slouží jako nosiČ informačních
něbo i reklamních píakátů, konstmkce je řešena
jako dvoudítný výrobek, kde zadní část tvoří skříň a
přední část otvlratelné okno. je osazena na 2
krajních ocelových nohách, bez stříŠky, uchycení
informačních materiálů je řešeno pomocí magnetů
na ocelovou plochu, ocelová konstrukce opatřena
vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem,
kotveno pod dlažbu nebo vc vihutnělém terénu
do betonového základu pomoci ávŕtových tyči

Montáž
Spodní stävby

.Nutno s/pecNkovat batemost ocelové kcnstrukce

W , 9'Q_
l i"'" """ " f l
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15 225 KČ 1 15 225 KČ
2 024 Kč 1 2 024 KČ
3 410 Kč l 3 410 Kč

CeNem bez DPH 20 659 KČ

Mobiliář celkem
jednorázová sleva

Montáž celkem
Spodní stavba celkem

Suma

59 9& KČ
4 799 KČ
5 335 Kč
9 207 Kč

69731KČ



v2dá|enost km 3Q
Doprava vYše medeného množství mobáláře na Hsto

Dooravä montážnl čety (1XJ
DQprava montážni čety v předstihu pro ího'tovenl $pQdnkh staveb (Ix)

Celkem s dopravou bez DPH
DPH 21%

Celkem s dopravou s DPH

2 SU) Kč
9CK) KČ
9® Kč

74 031 KČ
15 S47 Kč
89 577 KČ

Vzhledem k tomu. že neznáme harmonogram p"aci je kalkulována doprava montážni Čety na 1 ETAPU. Pokud dojde k vice výjezdům na
úkladě vý'vy objednatele (nebo nebudou-h připraveny spodní stävby dle íaskného výkresu kotvení), bude účtována Částka 900,- KČ
za každý další výjeld.

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměřenĹ vytýčení $Ít( a etektrorevize. V případě obkdnání pEtka Je cena bez přfvMu vody,
Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k vÝTobku (například: vitríny a City Li®ht, zahrauwací sloupky s osvětleUn,
Info vftríny IF s osvětfenim, přístřešky s osvětientm 8 ostatní motMiář 5 osvětlením).

Dodáni spojovacího materiáiu není standardně součásti dodávky.

y ¢¢ňQvé ngkidce není zahmutunančd $pQl,úkst na:
poplatky spojené s pojištěním stave MStě objednatelem
poplatky spojené se zřízením staveniště objednate¶em, případně jinými subjekty na staveniŠti
dlouhodobé poíastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumema¢e.
Ceny jsou cdatné do 31. 12. 2019.

Termh dodání u typových výrobků je 6 týdnů od potvnnľobjednávky nebo podepsání smlouvy, U atypový'h výrobů
se termín dodáni liší v závisbstl od druhu atypu,
Plnění vŠech terminu a povinností společnosti mmcité uvědcné v cenové nabídce pIati jen za podmfnek, že je umožněné jejkh
dodání. Terminy dodáni zboží a služeb se prodlužuji o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo 2 důvodu nevhodných
klimatických podmínek (trvalý déšf', teplota počasí instalace nesmí k¢esnourt pod 8"C a doba výuávání betonu pod S'C po celý den)
vykonat. Za vyŠŠí moc se uznávájj všechny nepředvidatelné okolnosti $to]tcf mimo dispozici spokČnosti mmdté, které nebylo možné
odvrátit ani s vynaloŽenÍm usilí k zabráněni nCbO zmírněni následků. V täkovém přip8dě si společnost mmcité vyhrazuje právo
na úpravu všech termínů v cenové nMMce.

v pčIpadě výbudoäní $podnkh staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny die výkresové dokumerrtacé,
kterou dodá společnost mmcité 1 a. s., Bikvice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dk výkresové dokumentace,
vzniká objednateli vícenáklad na marný výjezd montážN čety dle odsouhlasného ceníku.

Druhy dřev

Lazu'y '·'tmy 0 0 0

StandaMnÍ odšúňy pro ocdovou kDmrukd ral (vÝtobkymmdŤék
Další odstíny dle vtorniku RAL }sou možné na základě dohody za příplatek.
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