


A. ÚVODNÍ ÚDAJE  

Akce:  Vybudování a obnova zařízení pro volný čas v obci Drmoul – Cihelna 

Objekt:  Fitness prvky 

Stupeň: Dokumentace k provedení stavby 

Datum: srpen 2014 

Investor: Obec Drmoul 

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Identifikační údaje zhotovitele projektové dokumentace 

Zpracovatel: Ing. Vladimír Dufek  

  Kolárova 218 

  354 71 Velká Hleďsebe 

  Email: vl.dufek@seznam.cz 

  IČ: 12874809 

 

  Ing. Tomáš Prinz, DiS. 

  Květná 1518/4 

  350 02 Cheb 

  Email: prinz@email.cz 

  IČ: 86944266 

 

2. Identifikační údaje investora  

Investorl: Obec Drmoul 

  Plzeňská 181 

  353 01 Drmoul 

 

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1. Podklady 

� Projektová dokumentace: Drmoul – regenerace okolí vodní plochy „Cihelna“ 

� Geodetické zaměření 

� Terénní šetření 

 



2. Identifikační údaje lokality 

Pozemek se nachází v severovýchodní části obce Drmoul. Navrhované úpravy se týkají 

pozemkové parcely p.p.č. 932/3 v k.ú. Drmoul. Plocha je přístupná po místní komunikaci z 

jižního směru a volně přístupná ze severní části, kde na plochu navazují pole. 

 

3. Popis řešeného území 

Na řešeném území proběhla v tomto roce realizace projektu Regenerace okolí vodní plochy 

„Cihelna“ za podpory Operačního programu životní prostředí. Díky založení štěrkových cest 

a ploch a provedením sadových úprav zde vzniklo místo pro krátkodobou rekreaci. Tento 

projekt rozšiřuje další možnosti dotčeného místa umístěním venkovních fitness prvků. 

 

4. Navrhované řešení 

Projektová dokumentace řeší výběr a umístění venkovních fitness prvků do stávající plochy 

štěrkotrávy.  

Pro umístění cvičebních prvků byla zvolena plocha na severozápadní straně území (viz plán 

Lokalizace venkovních fitness prvků). 

Výběr prvků je uveden v plánu Detail prvků. Tyto prvky představují minimální technický a 

rozměrový standard. V případě náhrady budou dodrženy, nebo překonány dané technické 

parametry.  

5. Instalace venkovních fitness prvků 

Umístění jednotlivých prvků bude vytyčeno dle plánu Umístění v ploše štěrkotrávy. Při 

vytyčování prostoru pro zhotovení betonových základů musí být dodržena minimální 

vzdálenost mezi prvky. Fitness prvky budou po vytvrdnutí základů ukotveny a namontovány.  

Při práci budou dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle současně platných 

směrnic a předpisů. 

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se 

zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Ohraničení bude  provedeno varovnou páskou 

a informačními tabulemi, aby se  zabránilo možnostem úrazu osob.   

Po ukončení stavebních prací bude komunikace a okolí objektu (včetně krytů – štěrkotráva) 

uvedeno do původního stavu. Odpad bude postupně likvidován.  
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P.č. popis mj jednotek jedn.cena celkem K č 
1. prvek PPF.01.011 ks 1,0 0,00 0,00
2. prvek PPF.01.010 ks 1,0 0,00 0,00
3. prvek PPF.01.005 ks 1,0 0,00 0,00
4. prvek PPF.01.009 ks 1,0 0,00 0,00
5. beton B20, včetně dopravy m3 1,2 0,00 0,00
6. ostatní materiál pro instalaci kpl 4,0 0,00 0,00
7. dovoz a odvoz materiálu kpl 1,0 0,00 0,00

8.
vykopání základů, konstrukce základů, osazení 
kotvicích prvků, instalace fitness prvků

hod 25,0 0,00 0,00

9. práce vedoucího pracovníka - šéfmontér hod 9,0 0,00 0,00
10. vytyčování, přípravné a dokončovací práce kpl 1,0 0,00 0,00
11. rozpočtová rezerva kpl 1 0,0 0,00

celkem 0,00

Cena celkem 0,00
DPH 21% 0,00
Cena celkem s DPH (21%) 0,00

Vybudování a obnova za řízení pro volný čas v obci Drmoul - Cihelna

Poznámka: Tyto venkovní fitness prvky představují minimální technický a rozměrový standard. V případě náhrady budou 
dodrženy, nebo překonány dané technické parametry. 


