
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

Vyřizuje: {tel.
|||||m|||||[|4|||i|||||:||l||||l|||I|l|||||||||||!

Luhačovice, dne 23.07.2019

Sdělení stavebního úřadu

Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích, jako stavební úřad příslušný 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 vyjádření 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 svařovanou SItí 1x6/100/100, úprava povrchu
strojním zahlazením s minerálním vsypem Fortedur, budou osazeny betonové obrubníky do betonového
lože. Záměr dále obsahuje dodávku a kompletní realizaci 8 nových překážek na plochu skateparku : bank
s rádiusem, kombinovaná streetová překážka, lomený bank s wallridem, rádius transfer, funbox, rádius,
street bedna, street rail. Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístěni překážek na ploše sketeparku
musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974. Shoda výrobku s touto normou bude
podle § 6 nařIzení vlády č. 173/1997 Sb. doložena certifikátem a prohlášenIm 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 užívánI stavby, nevyžadují posouzeni vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže ovlivnit
požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturnI památkou.
Stavební úřad současně uvádí, že se jedná o záměr uvedený v ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona,
který nevyžaduje rozhodnuti o umIstěnI stavby ani územní souhlas.
Stavební úřad současně uvádí, že záměr je v souladu s platným Územním plánem Luhačovice - změna
č. 1 - zahrnujÍcÍ právní stav ke dni 01.04.2014. Jedná se o plochu BH - plochy hromadného bydlení, ve
které je přípustným využitím související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plocha
zeleně. Součásti plochy mohou být i pozemky dalších staveb a zařizenI, které nesnižuji kvalitu prostředí
a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 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 speciálním 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 výplní z 12 mm březové
vodovzdorné překližky. Překážky budou opatřeny 60 mm kopingy. Dřevo
bude impregnováno proti pHsním..

Materiál pojezdového povrchu překážek je zásadní pro výslednou
užitnou hodnotu celé stavby, musí být vysoce kvalitní a odpovídajÍcÍ
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 povrchu, potažmo celá překážka musí být při pojezdu
tichý

· materiál musí být odolný vůči všem druhům počasí a proti
opotřebení 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 skatepanku

MNOZSTVI: 1

POLOŽKA:
1. Bank s rádiusem

Zobrazeno bez zábradlí:

ROZMÉRYA DALŠI SPECIFIKACE:
výška bez zábradlí 1,4m, šířka 6,9 m, délka 4,2m

OZNAČENI" 1 Nová překážka
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

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

Dokumentace vybaveni skateparku - specifikace překážek
(sestava překážek určená pro skateboardin¶, bmx a in-line brusle a ko|oběžkV, rozmístěná na asfaltové píoše o rozměrech 30m x 40 m)

popis:
Předmětem zakázky kompletní realizace nových překážek na plochu skateparku a jejich uvedení do provozu (dodávka včetně montáže a uvedení do provozu
dle této PD).
Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístěni překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974. Shoda
výrobku s touto normou bude dle §6 nařIzení vlády č. 173/1997 Sb. doložena certifikátem (například TŮV) a prohlášením o shodě.

l. Bank s rádiusem

2. Kombinovaná streetová
překážka

3. Lomený bank s
wallridem

4. Rádius transfer

5. Funbox

6. Rádius

7. Street Bedna

8. Street Rail
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMÍSTENÍ: plocha skateparku

MNOZSTVI: 1

OZNAČENÍ: 2 Nová překážka

POLOZKA:
2. Kombinovaná streetová překážka

POPIS:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:
výška 0,6 a 1mm , šířka 3,5m, délka 6,5m. l
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMISTEN1: : plocha skateparku

MNOZSTVI: 1

POLOZKA:
3. Lomený bank s wallridem

OZNAČENÍ: 3 Nová překážka

1

ROZMERY A DALSI SPECIFIKACE:
výška 1,2+ 1,8m , šířka 5m, délka 5,1m.
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

ŕ e

UMISTENI: : plocha skateparku

MNOZSTVI: 1

POLOZKA:
4. Rádius transfer

označení: 4 jNová překážka

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:
výška ,1,2m, šířka 3m, délka 5,9m
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMISTENI: : plocha skateparku OZNAČENÍ: 5 Nová překážka
MNOZSTV : 1

POLOZKA:
5. Funbox

ROZMERY A DALŠI SPECIFIKACE:
výška 1,2 m, šířka 2,6 m, délka 6,9
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

r

UMISTENI: : plocha skateparku OZNAČENÍ: 6 )NOvá překážka

MNOZSTV : 1

POLOZKA:
6. Rádius

Zobrazeno bez zábradlí:

ROZMERY A DALŠI SPECIFIKACE:
výška bez zábrad// 1,8 m, šířka 3,9m, délka 3,9
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMISTENI: : plocha skateparku " )OZNAČENĹ': 7 Nová překážka
MNOZSTVI: 1
POLOZKA:

7. Street Bedna

ROZMERY A DALS1 SPECIFIKACE:
výška ,0,4m, délka 3m, šířka 1,2m ,
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SKATEPARK LUHAČOVICE
REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

T

UMÍSTÉNĹ: : plocha skateparku

MNOZSTVI: 1
POLOZKA:

8. Street rail

OZNAČENÍ: 8 Nová překážka

ROZMERY A DALŠI SPECIFIKACE:
výška ,0,35m, délka 3m
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Skatepark Luhačovice: dodávka překážek dle PD - výkaz výměr
Stavba: Skatepark Luhačovice

&

Objednatel: město Luhačovice
Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
Datum:

P.Č. Popis

5

1
2
3
4
5
6
7
8

Bank s rádiusem
Kombinovaná streetová překážka
Lomený bank s wallridem
Rádius transfer
Funbox
Rádius
Street Bedna
Street Rail

Celkem za práce a dodávkj' bez DPH
Celkem za práce a dodávky vč=QPH

MJ ":'t':·" Cena jednotková kč Cena jednotková kč vc

, ,,, , bez DPH 21 procent DPH6 7 8 9

ks 1,000 151 800,00 183 678,00
ks 1,000 128 800,00 155 848,00
ks 1,000 220 800,00 267 168,00
ks 1,000 104 000,00 125 840,00
ks 1,000 104 000,00 125 840,00
ks 1,000 96 600,00 116 886,00
ks 1,000 19 800,00 23 958,00
ks 1,000 16 400,00 19 844,00

842 200 00 Kč
1 019 062 00 Kč



položkový soupis prací a dodávek
S: Skatepark Luhačovice
O: podlahové plochy v objektu
R: 1 stavební

P.Č. Čísl Název položky MJ množství cena l MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 frézováni asfaltu , plochy nad 500 m2 na jednom objektu, m2 775,00000 0,00

odkopávky přemístěni výkopku

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebováni frézovacích nástrojů
kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

2 násyp z frakce 0-32 v ti 150 mm m2 775,00000 0,00

2 DopKiujIci zemni práce

3 osazení obrubníku ležatého do betonového lože vC. obrubníku m 112,00000 0,00
ABO 1000/100/200

4 řezáni stávajÍcÍho asfaltového krytu m 112,00000 0,00

Díl: 2 Vodorovné konstrukce
5 3-01 Betcmevá podlahová deska, průměrné ti-l 50 mm beton tř. C m2 775,00000 0,00

25/30 včetně použití čerpadla, výztuž svařovanou sítí lx
6/100/100, úprava povrchu strojn im zahlazením s minerálním
vsypem Fortedur 1020, smršt'ovaci spáry prořezány vC. vyplněni
PU tmelem (vyplněni po cca 30 dnech) cena vC. betonu *

* v ceně je zahrnuta: dodávka a uloženi betonové směsi C 25/30,
zvibrování včetně použiti čerpadla , strojní zahlazeni rotačními
hladičkami, aplikace minerá|niho vsypu Foredur 1020

Díl: 3 Přesun hmot
6 Poplatek za skládku obalovaný asfalt ,odvoz suti , nakládáni t 145,00000 0,00

7 Poplatek za skládku t 313,00000 0,00

Celkem

*Poznámka : Ceny jsou uvedeny bez DPH .
Podloží min. Edef2 - 80 MPa , poměr Edef2 l
Edef1 < 2,5 , doporučená rovinnost násypu v
toleranci do 15 mm.
plochu si zaměřit dle skutečných rozměrů



Místo Luhačovice - volnočasový spot (Skatepark)
Kontakt . , Město Luhačovice, tel: , email:
Datum: 09.08.2019
Nabídka č.:
Zpracoval: . l . , tel: , email:

r'ľ"/' ·
["Typ \." " " l" PODB " " čem Počet Cďcem

LME151t Parková lavička Mlela
délka 1,8m, konstrukce hlinIková slitina, sedáki
opěradlo tropické dřevo bez povrchové úpravy

Montáž
Spodní stavby

H/in/ková konstrukce, odpovídá RAL 9006

r-
==r"'

J

8 295 KČ 3
671KČ 3

1177 Kč 3
Celkem bez dph

24 885 Kč
2 013 Kč
3 531 KČ

30 429 KČ

r'
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~ , 1850 ,

Typ Vyrcbek Výr.kda Popis Cena počet Celkem

PRX115t odpadkový koš Prax
451, odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, výplň
z tropického dřeva bez povrchové úpravy

Montáž
Spodní stavby

Nutno specifikovat barevnost ocelové konstrukce, dřevo tropické jatoba přÍrodnj

' Ir ' r-—

l

C7)

= " " "

ZSS " 350 "

Typ Popis

9 939 Kč 2
649 Kč 2

1133 Kč 2
Celkem bez DPH

19 878 Kč
1 298 Kč
2 266 Kč '

23 442 KČ

Cena počet Celkem

1F120m lnformačnľ nosič Info

lnformačni nástěnka sĹoužÍ jako nosič informačních
nebo i reklamních plakátů, konstrukce je řešena
jako dvoudílný výrobek, kde zadní část tvořÍskříň a
přední část oMratelné okno, je osazena na 2
krajních ocelových nohách, bez stříšky, uchyceni
informačních materiálů je řešeno pomocí magnetů
na ocelovou plochu, ocelová konstrukce opatřena
vrstvou zinku a práškovým vypalovacIm lakem,
kotveno pod dlažbu nebo ve vzhutnělém terénu
do betonového základu pomocí závitových tyčí

Montáž
Spodní stavby

Nutno specifikovat barevnost ocelové konstrukce
1,7¶ , 91Q m

1"=) ,) ,
E
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15 225 Kč 1
2 024 Kč 1
3 410 Kč 1

Celkem bez DPH

IS 225 Kč
2 024 Kč
3 410 KČ

20 659 KČ

Mobiliář celkem
Jednorázová sleva

Montáž celkem
Spodní stavba celkem

Suma

59 988 Kč
4 799 KČ
S 335 KČ
9 207 Kč

69 731 KČ



vzdálenost km 30
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo

Doprava montážní čety (lx)
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (lx}

Celkem s dopravou bez DPH
DPH 21%

Celkem s dopravou s DPH

2 500 Kč
900 Kč
900 Kč

74 031 KČ
15 547 Kč
89 577 KČ

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážni čety na 1 ETAPU. Pokud dojde k vÍce výjezdům na
základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby die zaslaného výkresu kotvení), bude účtována částka 900,- KČ
za každý dalšívýjezd.

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměření vytýčení sÍtÍ a elektrorevize. V případě objednání pItka je cena bez přívodu vody.
Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitriny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením,
Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).
Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:
poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem
poplatky spojené se zřízenhn staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi
dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.
Ceny jsou platné do 31. 12. 2019.

Termín dodáni u typových výrobků je 6 týdnů od potvrzní objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobů
se termín dodánÍ|ĹšÍv závislosti od druhu atypu.
Plnění všech termínu a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínek, že je umožněné jejich
dodání. Termíny dodánÍzboží a služeb se prodIužujIo dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných
klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí kiesnout pod 8'C a doba vyzrávání betonu pod 5'C po celý den)
vykonat. Za vyŠŠí moc se uznávají všechny nepředvidatelné oko|no$ti stojÍcÍ mimo dispozici spoleČnosti mmcité, které nebylo možné
odvrátit ani s vynaložením usiIÍ k zabránění nebo zrMrnění následků. V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo
na úpravu všech terminů v cenové nabídce.

V případě vybudovánÍspodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace,
kterou dodá společnost mmcité la. s., Bílovice. Pokud spodnistavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace,
vzniká objednateli vícenáklad na marný výjezd montážni čety dle odsouhlasného ceníku.

Druhy dřev

,.,u,,,.,,,,,, 0 0 0

Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmcité):
Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.

e
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položkový soupis prací a dodávek - změnový rozpočet 6.9.2019
S: Skatepark Lu hačovice
O: podlahové plochy v objektu
R: 1 stavební

P.Č. Čísl Název položky MJ množství cena l MJ Celkem Cen.

Díl: 1 Zemní práce 411 020,00
1 fřézováni asfaltu , plochy nad 500 m2 na jednom objektu, m2 775,00000 365,00 282 875,00 rts 19/ l

odkopávky přemístěni výkopku

s naložením na dopravní prostředek, očištěni povrchu od frézované plochy, opotrebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích
kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

1 frézování asfaltu , plochy nad 500 m2 na jednom objektu, m2 -215,00000 365,00 -78 475,00 rts 19/ l
odkopávky přemístění výkopku

2 násyp z fřakce 0-32 v ti 150 mm m2 775,00000 175,00 135 625,00 RTS 19/ l

2 Dop|ňujÍcÍ zemni práce RTS 19/1

2 násyp z frakce 0-32 v ti 150 mm m2 -215,00000 i75,00 -37 625,00 RTS 19/ I

3 osazení obrubníku ležatého do betonového lože vC. obrubníku m 112,00000 278,® 31 136,00 RTS 19/ l
ABO 1000/100/200

3 osazení obrubníku ležatého do betonového lože VC. obrubníku m -112,00000 278,00 -31 136,00 RTS 19/ l
ABO 1000'100/200 -. méněpráce

4 řezání stávajiciho asfaltového krytu m 112,00000 185,00 20 720,00 RTS 19/ l
Ruční terénní úpravy v okolí plochy s nákupem vhodné zeminy a m2 150,00000 588,00 87 900,00
osetím travním semenem ti. cca 150mm, ruční vyrovnání a
zhutnění - vícepráce

Díl: 2 Vodorovné konstrukce 609 114,95
5 3-01 Betonová podlahová deska, průměrné tl-150 mm beton tř. C m2 775,00000 """ "'" moo 604 500,00 RTS 19/ l

25/30 včetně použití čerpadla, výztuž svařovanou síti lx
6/100/100, úprava povrchu strojním zahlazením s minerálním
vsypem Fortedur 1020, smršťovací spáry prořezány vC. vyplnění
PU tmelem (vyplnění po cca 30 dnech) cena VC. betonu *

* v ceně je zahrnuta: dodávka a uložení betonové směsi C 25/30, ' " RTS19/1
zvibrování včetně použiti čerpadla , strojní zahlazení rotačními
hladičkami, aplikace minerálního vsypu Foredur 1020

5 3..01 Betonová podlahová deska, průměrné tl-150 mm beton tř. C m2 -215,00000 780.00 -167 700,00 RTS 19/ l
25/30 včetně použití čerpadla, výztuž svařovanou SÍtÍ lx
6/100/100, úprava povrchu strojním zahlazením s minerálním
vsypem Fortedur 1020, smršťovací spáry prořezány vC. vyplnění
PU tmelem (vyplnění po cca 30 dnech) cena vC. betonu * -
méněpráce

Bednění stěn základových desek - zřízení - vícepráce m2 30,00000 775.0Ó 23 250,00

Bednění stěn základových desek - odstranění - vícepráce m2 30,00000 ¶23.50 3 705,00

Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 560,00000 47.23 26 448,80

Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 560,00000 103,50 57 960,00

Nadbetonávka, vyrovnáni nerovnosti plochy m3 23,00000 2650,05 60 951,15

Díl: 3 Přesun hmot 76 380,00
6 Poplatek za skládku obalovaný asfalt ,odvoz suti , nakládáni t 145,00000 340,00 49 300,00 RTS 19/ 1

6 Poplatek za skládku obalovaný asfalt ,odvoz suti , nakládání ľ -40,00000 340,00 -13 600,00 RTS 19/ l

7 Poplatek za skládku t 313,00000 18090 56 340,00 RTS 19/ l

7 Poplatek za skládku l -87,00000 1BCl,00 -15 660,00 RTS 19/ l

Celkem 1096 514,95
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Zádost o vyjádření k záměru " Skatepark Luhačovice - výstavba podlahové plochy a
dodávka překážek"

žádáme o vyjádření k výše uvedenému záměru , který obsahuje rekonstrukci původní
plochy na pozemku p.č. 2880/1 k.ú. Luhačovice: zemní práce - odstranění původní plochy,
frézování asfaltu, skladba nové plochy : násyp fr. 0-32 mm ti. 150 mm, nová betonová
plocha( beton tř.C 25/30 ) vyztužená svařovanou síti lx 6/100/100, úprava povrchu strojním
zahlazením s minerálním vsypem Fortedur, osazení obrubníku ležatého do betonového lože.

Záměr dále obsahuje - Dodávku a kompletní realizace nových překážek na plochu
skateparku a jejich uvedení do provozu.
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