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Strana 1: 
 

Město Chrudim  

Resslovo nám. 77  

  537 16 Chrudim I 

 

zastoupeno: Ing. Františkem Pilným, MBA  -  starostou 

IČO : 270211 

DIČ: CZ00270211 

(dále jen předávající stavebník ) 
           

            

Strana 2:  

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. 

V Průhonech 503 

537 03 Chrudim 

 

zastoupené: XXX 

IČO : 27485013 

DIČ: CZ27485013 

   (dále jen přebírající stavebník)   

 

uzavřená takto: 

 

I. 

Tato dohoda se uzavírá na vybudování díla povoleného rozhodnutím a schválením stavebního 

záměru č.j. CR 083790/2018 STO/Pe, dne 19.12.2018, které nabylo právní moci dne 

8.1.2019. Jedná se o stavbu „Výstavba skateparku Chrudim“, která je umístěna na 

pozemcích st. p. č. 1834/1 v k.ú. Chrudim a p. č. 3484/5 v k.ú. Chrudim. 

 

 

II. 

 

Předávající stavebník prohlašuje, že je držitelem platného povolení na stavbu „Výstavba 

skateparku Chrudim“, která se sestává z těchto částí: 

 Betonový skatepark - streetová část, jedná se o kombinaci různě velkých schodů a     

šikmin doplněných různými typy zábradlí, zídek a obrubníků. 

DOHODA O ZMĚNĚ 

INVESTORSTVÍ                                                                                      

uzavřená mezi  stranami 
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 Betonový skatepark – bazénová část, jedná se o oblé bazénové tvary obvykle 

zapuštěné pod úroveň terénu s různými hloubkami a speciálně tvarovanými přechody 

mezi nimi. 

 Betonový skatepark – jedná se o plochu tvořenou monolitickou betonovou deskou, 

která je členěna na různé výškové části a tyto jsou modelovány do různých tvarů a 

objektů, dle návrhu designu. Překážky splňující výše popsané předpoklady, jsou již 

součástí této monolitické plochy. Nejedná se o žádné betonové prefabrikáty rozmístěné na 

hotové betonové ploše. Konstrukce betonového skateparku se provádí speciální 

technologií stříkaného betonu pod vysokým tlakem na připravenou plochu. Požadavek na 

finální hladkost a trvanlivost povrchu se dá svým charakterem přirovnat ke kvalitě 

průmyslových podlah. Betonový skatepark, který splňuje všechna výše popsaná 

konstrukční řešení, nelze považovat za běžnou železobetonovou konstrukci. Vzhledem 

k velkému množství různě členitých ploch je naprosto nezbytné správné navržení a 

provedení odvodnění. Je nezbytné, aby se voda nikde na ploše nezdržovala a nevznikaly 

nežádoucí louže. 

 

III. 

 

Přebírající stavebník se zavazuje dílo postavit dle předané projektové dokumentace „Výstavba 

skateparku Chrudim“ zhotovené zodpovědným projektantem XXX a v souladu s rozhodnutím 

a schválením stavebního záměru č.j. CR 083790/2018 STO/Pe, dne 19.12.2018, které nabylo 

právní moci dne 8.1.2019. 

 

IV. 

 

Obě strany se dohodly, že v kolaudačním rozhodnutí na stavbu „Výstavba skateparku 

Chrudim“ bude uveden jako stavebník  přebírající stavebník, to je Sportovní areály města 

Chrudim, s.r.o., V Průhonech 503, 537 03 Chrudim. 

 

  V.        

 

Tato dohoda je závazná i pro případné právní nástupce obou stran. 

Tato dohoda je vyhotovená ve 4 výtiscích je určena po 2 výtiscích pro každou stranu a nabývá 

účinnosti dnem podpisu obou  stran. 

 

V Chrudimi dne 1.9.2019              V Chrudimi dne 29.8.2019 

 

 

 

 

 

_________________________   ____________________________ 

předávající stavebník     přebírající stavebník 

        Ing. František Pilný, MBA    XXX 

starosta města Chrudim     jednatel Sportovních areálů 

        města Chrudim, s.r.o.  

  


