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Podáno: 09.03.2018

Vážený pan 
Ing. David Vodrážka 

starosta městské části Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5

v

Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní 
přípravy a výchovy registrované mládeže

Vážený pane starosto,

jménem sportovního klubu TJ Sokol Stodůlky si Vás dovolujeme požádat o finanční 
podporu na přípravu, výchovu a další rozvoj sportu mládeže, registrované v našem 

oddíle. •

V roce 2017 jsme požádali Magistrát hlavního města Prahy o dotaci na rekonstrukci 
stávajícího fotbalového hřiště, ve sportovním areálu TJ Sokol Stodůlky v Kuncově ul.- 
Praha 5, neboť hřiště je v současné době již nevhodné pro sportovní účely, travnatá 
plocha je značně nerovná se špatným podkladem a již nevyhovujícím drenážním 
systémem.

Magistrát hlavního města Prahy nám schválil účelovou dotaci - v jednoletém grantu č. 
DOT/64/Ó1/006172/2O18 na částku 7.500.000,- Kč s naší 20% participací.

Po obdržení dotace od Magistrátu hlavního města Prahy jsme provedli veškeré potřebné 
kroky, abychom celý projekt a záměr mohli realizovat.

Po všech přípravných pracech a propočtech jsme došli k závěru, že pro realizaci našeho 
projektu nemáme dostatek finančních prostředků (původní naše žádost o dotaci na 
Magistrát hlavního města Prahy byla krácena) a je nutné chybějící finanční prostředky 
hledat i jinde.

Dovoluji si Vás tímto, vážený pane starosto, požádat o pomoc na dofinancování projektu, 
a to částkou 1.000.000,- Kč.

Vlastními prostředky se budeme na projektu podílet částkou cca s 900.000,- Kč 
(875.000,-Kč).

Celá investice 9.370.000,- Kč (7.500.000,- Kč- dotace a 20% participace 1.875.000,- Kč) 
bude sloužit dalšímu rozvoji a výchově mládeže, která je v našem oddíle registrována.

\.

TJ Sokol Stodůlky z.s. je zapsaný spolek, vedený u Městského soudu Praha pod L471, 
má 8 oddílů (kopaná, stolní tenis, tenis, líný tenis, nohejbal, volejbal, sport pro všechny).

TJ má celkem cca 1000 členů. Největší oddíl je kopaná, která má v pronájmu, na základě 
Smlouvy o výpůjčce s MČ Praha 13 areál LV 1103/1 v Kuncově ul, který je plně využit 
12 mužstvy F.O. ( 3x dospělí, 9x děti a mládež), kdy se jedná o tři čtvrtiny členů celé TJ.
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Využíváme plochu s UMT, za brankou, na tréninkový proces a soutěže přípravek, ale i tak 
si musíme pronajímat hřiště s UMT při ZŠ Klausova, společně s FK Motorletem a též 
hřiště při zákl. školách.

Vylepšujeme sportoviště! zázemí, hlavně díky dotacím a grantům od Magistrátu 
hlavního města Prahy a od MČ Prahy 13, zásluhou Rady, Zastupitelstva a hlavně Vaším 
přispěním.

S touto pomocí a podporou se můžeme lépe starat hlavně o mládež a snažíme se 
tímto vylepšit a zrekonstmovat jediné hřiště, které je již ve velmi špatném stavu.

Jelikož se jedná o majetek MČ PÍ3, který touto regenerací vylepšíme, doufáme, že 
vyhovíte, vážený pane starosto, naší žádosti, za což Vám upřímně, předem děkujeme.

V Praze 9.3.2018

předseda TJ Sokol Stodůlky
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Stejnopis č.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu

č. DOT/64/01/006172/2018
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 3b., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1
zastoupené Mgr. Soňou Fábcrovou, ředitelkou odboru sportu a volného času 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SVC MHMP")
ICO: 00064581 
DIČ: CZ00064581
bankovní spojeni: 
číslo účtu 
(dále jen „pos;

a

TJ Sokol Stodůlky z.s.
sídlo (bydliště): Kovářova 545, 155 00 Praha 5 
zastoupený (zastoupená): Sailer Václav 
označení registrace právnické osoby (IČO): 61381616 
číslo bankovního účtu: HHHHHHHHII 
(dále jen „příjemce")

(dále jen „smlouva").

Článek L 
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem ve výši 7 500 000 Kč (slovy 
sedmmiiionůpětsettisíc korun českých) příjemci na realizaci projektů (akcí) uvedených v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dotace").

2. Dotace je součástí grantového řízení poskytovatele pro oblast podpory sportu a tělovýchovy v souladu 
s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl m. Praze na období let 2018 - 2020 schválenými 
usnesením Rady hl. m. Prahy č, 1842 ze dne 15.8.2017 (dále jen „Celoměstské programy podpory sportu 
a tělovýchovy v hl, m. Praze").

3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č, 34/6 ze dne 22.2.2018.
4. Uvedená částka není dle přílohy č. 1 této smlouvy poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise č. 

1407/2013/EU ze dne 18.12.2013, o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis, s čímž příjemce souhlasí. V případe poskytnutí finančních prostředků v režimu de 
minimis bude dotace poskytovatelem zaznamenána v registru de minimis podle § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve 
znění pozdějších předpisů.

Článek 1L
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programů H.A.2., III.A., III.B., Iil.C., 1V.A., IV.B., F/.C. na účet 
příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programu II.A.l. na účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů 
po předložení originálu veřejnoprávního titulu pro provedení stavby podle typu projektu uvedeného v příloze č. 
1 této smlouvy v souladu s platnou legislativou (např. stavební povolení, sdělení k ohlášení, územní souhlas, 
územní rozhodnutí, certifikát autorizovaného inspektora) příjemcem.
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13. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených 
ve smlouvě a projektu evidovaném poskytovatelem, dojde-li knim v době účinnosti této smlouvy. Je-li 
příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, 
oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a 
povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.

Článek IV.
Sankční ustanovení

1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU 
neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod - príp. jeho 
část v rozsahu tohoto porušení - za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, podle § 22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'4). V případě prodlení sjeho vrácením je příjemce povinen 
uhradit poskytovateli penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol č. 6401617218 a specifický symbol 61381616.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že byl seznámen s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze 
a zavazuje seje dodržovat a řídit se jejich jednotlivými ustanoveními v případě, že se na něj vztahují.

2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále pak příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení 
této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají 
jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům.

7. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel 
tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele.

8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením 
č. 34/6 ze dne 22.2.2018.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne:

poskytovatel příjemce
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Vyhl. 62/2013 Sb.
Číslo zakázky 0212

Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace

Regenerace přírodního 
hřiště + UMT III. generace

TEXTOVÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
a. identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 
a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

Název stavby: Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace

Projektant: Ing. Jiří Dvořák
Karlovarská 284,439 83 Lubenec
iČ: 86866800
Email:
GSM:

Zodpovědný projektant: Ing. Ivo Švarc
Bílý kopec 347,441 01 Podbořany 
IČ: 62251554

b. stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:

Předmětem projektové dokumentace je regenerace stávajícího přírodního hřiště o 
rozměrech 107 x 75 metrů. Vlastní rekonstrukce zahrnuje regeneraci stávající hrací 
plochy a úpravu přírodního hřiště na rozměry 107 x 60, plocha přírodního povrchu 
6 420 m2, a výstavbu tréninkového povrchu z umělého travního koberce 60 mm o 
rozměrech 107 x 15 metrů, plocha 1 605 m2. Dále bude provedena rekonstrukce 
drenážního systému, výstavba nové závlahy 10 + 6, zastřešení tribuny, výměna branek, 
sítí a další práce nutné k zajištění bezproblémového chodu sportoviště.

Na přírodním hřišti bude kompletně provedena demontáž stávající hrací plochy, dále 
bude sejmuta stávající vrstva nevhodného podkladu v mocnosti 0,4 m která bude 
odvezena na deponii a nahrazena novou vrstvou z písku - plošná drenáž.
Bude proveden nový drenážní system, kdy podélná pera ve vzdálenosti 5 metrů 
budou svedena do hlavníku DN 200 ve sklonu 0,3%. Zaústění bude zahováno stávající 
do jímací studny na dešťovou vodu. Drenážní potrubí je tvořeno částečně 
perforovaným potrubím, hlavník pak plně perforovaným potrubím, které bude 
ukončeno v revizní plastové šachtě. Z této šachty je vedeno již plné potrubí do jímací 
studny.
Na srovnané a zhutněné zemní těleso bude provedena celoplošná drenáž z ppraného 
písku fr. 0/4 mm vyhovující křivce zrnitosti dle ČSN 735910, na zhutněné dno rýh bude 
proveden podsyp drenážních per, daie jejich uložení a zásyp štěrkem 16/32. Nová 
hrací plocha bude založena v nové vegetační wrstvě ve složení 65% písek a 35% 
ornice, do této směsi bude založen trávníky výsevem 25 - 30 g/cm2.
Dále se provedou nové vrstvy k uložení umělého trávníku, provede se srovnání 
podkladního štěrkového lože, Pokládka bude prováděna v pásech rovnoběžně s kratší
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Vyhl. 62/2013 Sb.
Číslo zakázky 0212

Regenerace přírodního hřiště + UMT lii. generace

stranou hřiště, jednotlivé pásy budou k sobě slepovány podiepením spojovacími 
paskámi s použitím lepidla s příslušnou certifikací. Po kompletní pokládce UMT se do 
vlasu trávníku "včeše" křemičitý písek (15kg/m2) a SBR granulát černý (12kg/m2).

Na hrací ploše bude dale naisntalována závlaha 10 + 6, kdy tento nový rozvod bude 
napojen na stávající zdroj vody, který bude doplněn o nové podzemní zásobníky. 
Rovněž bude částečně zastřešena tribuna, kdy ocelová konstrukce bude tvořena šesti 
válcovanými profily - sloupy, které budou doplněny vodorovnými prvky. Konkrétní typ 
profile bude navržen na základě statického posouzení.
Součástí úprav je i obezdění stávající nádrže, wýměna branek a sítí.

c. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,

V současné době je plocha využívána jako fotbalové hřiště jak na zápasy tak i na 
tréninky, Ppovrch je ve velmi špatném stavu, špatně vsakuje a již nesplňuje 
požadavky na kvalitní sportovní povrch. Povrch je tvrdý a hrozí poraněný při pádech, 
rovněž tráva vyžaduje kompletní revitalizaci.

Stavba je umístěna na parcelách
• Přímo dotčené pozemky

Číslo par. Katastr.
území Výměra (m2) Druh

pozemku Vlastník

1103/1 Stodůlky
(755541) 14569 ostatní

plocha
Hlavní město Praha

d. údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu,
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace - 
Katastrální mapa, fotodokumentace a vlastní průzkum,
Stavba je přístupná z veřejné místní komunikace ul. Lýskova.

e. informace o splnění požadavků dotčených orgánů,
Jedná se o rekonstrukci sportoviště, nebude se nijak měnit charakter a využití stavby.

f. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,
Členění PD je v souladu s vyhláškou 62/2013 Sb.
Stavební úpravy sportoviště jsou navrženy v souladu se současnými požadavky na 
výstavbu, tj. s vyhláškou č. 268/2009 Sb. - O Obecných požadavcích na výstavbu, ve 
znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., a vyhláškou č. 501 /2006 Sb. - O Obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt s napojením na stávající site

g. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona,
Rekonstrukce je provedena v souladu s územním plánem hl. města Praha. 
Rekonstruované stávájící hřiště je umístěno na ploše funkčního využití SP - sportoviště 
a rekreační plocha. Rekonstrukce je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy
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Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace

h. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území,
Stavba není limitována žádnou související investicí, ani vázaná na podmiňující stavby 
a jiná opatření v dotčeném území.

i. předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,
Stavba bude realizována cca v druhé polovině roku 2018. Doba rekonstrukce je 40 - 
60 dní.
Stavba bude realizována jako celek v jedné etapě.

Vypracoval: Ing. Ivo Švarc V Praze dne: 11.10.2017
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Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace Vyhl. 62/2013 Sb.
Číslo zakázky 0212

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a. zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

V současné době je plocha využívána jako fotbalové hřiště jak na zápasy tak i na 
tréninky. Ppovrch je ve velmi špatném stavu, špatně vsakuje a již nesplňuje 
požadavky na kvalitní sportovní povrch. Povrch je tvrdý a hrozí poraněný při pádech, 
rovněž tráva vyžaduje kompletní revitalizaci.

Hřiště se nachází ve sportovním areálu Fotbalového klubu Stodůlky v Praze.

b. urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,
Stavba nebude členěna na stavební objekty:

Z hlediska urbanistického nedojde ke změnám, fotbalové hřiště se nachází ve 
sportovním areálu a rekonstrukcí se nezmění character a využití stavby.

c. technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch,

HRACÍ PLOCHA:

Předmětem projektové dokumentace je regenerace stávajícího přírodního hřiště o 
rozměrech 107 x 75 metrů. Vlastní rekonstrukce zahrnuje regeneraci stávající hrací 
plochy a úpravu přírodního hřiště na rozměry 107 x 60, plocha přírodního povrchu 
6 420 m2, a výstavbu tréninkového povrchu z umělého travního koberce 60 mm o 
rozměrech 107 x 15 metrů, plocha 1 605 m2. Dále bude provedena rekonstrukce 
drenážního systému, výstavba nové závlahy 10 + 6, zastřešení tribuny, výměna branek, 
sítí a další práce nutné k zajištění bezproblémového chodu sportoviště.

Na přírodním hřišti bude kompletně provedena demontáž stávající hrací plochy, dále 
bude sejmuta stávající vrstva nevhodného podkladu v mocnosti 0,4 m která bude 
odvezena na deponii a nahrazena novou vrstvou z písku - plošná drenáž.
Bude proveden nový drenážní system, kdy podélná pera ve vzdálenosti 5 metrů 
budou svedena do hlavníku DN 200 ve sklonu 0,3%. Zaústění bude zahováno stávající 
do jímací studny na dešťovou vodu. Drenážní potrubí je tvořeno částečně 
perforovaným potrubím, hlavník pak plně perforovaným potrubím, které bude 
ukončeno v revizní plastové šachtě. Z této šachty je vedeno již plné potrubí do jímací 
studny.
Na srovnané a zhutněné zemní těleso bude provedena celoplošná drenáž z ppraného 
písku fr. 0/4 mm vyhovující křivce zrnitosti dle ČSN 735910, na zhutněné dno rýh bude 
proveden podsyp drenážních per, dale jejich uložení a zásyp štěrkem 16/32. Nová
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hrací plocha bude založena v nové vegetační wrstvě ve složení 65% písek a 35% 
ornice, do této směsi bude založen trávníky výsevem 25 - 30 g/cm2.
Dále se provedou nové vrstvy k uložení umělého trávníku, provede se srovnání 
podkladního štěrkového lože. Pokládka bude prováděna v pásech rovnoběžně s kratší 
stranou hřiště, jednotlivé pásy budou k sobě slepovány podlepením spojovacími 
paskámi s použitím lepidla s příslušnou certifikací. Po kompletní pokládce UMT se do 
vlasu trávníku "včeše" křemičitý písek (15kg/m2) a SBR granulát černý (12kg/m2).

Na hrací ploše bude dale naisntalována závlaha 10 + 6, kdy tento nový rozvod bude 
napojen na stávající zdroj vody, který bude doplněn o nové podzemní zásobníky. 
Rovněž bude částečně zastřešena tribuna, kdy ocelová konstrukce bude tvořena šesti 
válcovanými profily - sloupy, které budou doplněny vodorovnými prvky. Konkrétní typ 
profile bude navržen na základě statického posouzení,
Součástí úprav je I obezdění stávající nádrže, wýměna branek a sítí,

d. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
Stavba je přístupná z veřejné místní komunikace ul. Ztracená. V rozsahu rekonstrukce 
nejsou plánované žádné nové přípojky technické infrastktury.

e. řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území, jedná se o jednoduchou 
stavbu s příznivými geologickými podmínkami.

f. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 
kategorizací odpadů dle vyhlášky č, 381/2001 Sb., katalog odpadů a pouze 
prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na 
zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle paragrafu 10, 11 a 12 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,
V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu 
s paragrafem 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Po provedení stavby budou investorem 
doloženy doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých 
při stavbě.

g. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací
Stavba je řešena s ohledem na pohyb na ploše osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

h. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace,

Z důvodu jednoduchosti projektované stavby bylo provedeno zaměření na místě.

i. údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový system

Zaměření pozemku bylo provedeno adekvátními pomůckami a přístroji. Souřadnicový 
systém S-JTSK, výškový Bpv.
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j. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory,

Stavba nebude členěna na stavební objekty:

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory.

k. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

Z hlediska malého rozsahu a jednoduchosti stavby nebudou prováděna žádná 
zvláštní opatření. Přístupová cesta vyhovuje pro účely stavebního procesu.

l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 
části F.

Realizace prací bude prováděna v souladu sNV č. 591/2006 Sb. dále je nutné 
dodržovat požadavky NV č. 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb„ kterými se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pracovníků při prácí.

2 Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena tak, aby zatížení, na ni působící v průběhu výstavby a užívání, 
nemělo za následek destrukci okolních komunikací a staveb

a. zřícení stavby nebo její části,
Tento bod se řešené stavby netýká.

b. větší stupeň nepřípustného přetvoření
Tento bod se řešené stavby netýká.

c. poškození jiných částí stavby nebo technických zaňzení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
Tento bod se řešené stavby netýká.

d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.
Tento bod se řešené stavby netýká.

3 Požární bezpečnost

a. zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,
Jedná se o stavbu venkovního hřiště. Tento bod se řešené stavby netýká.

b. omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,
Tento bod se řešené stavby netýká.

c. omezení šíření požáru na sousední stavbu,
Tento bod se řešené stavby netýká.

d. umožnění evakuace osob a zvířat,
Jedná se o stavbu na volném prostranství, evakuaci osob nebrání žádné překážky.

e. umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.
Jsou zajištěny minimální šířky přístupových cest k objektům 3,5m.

4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Realizace prací bude prováděna v souladu s NV č. 591 /2006 Sb.
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Stavba více nevyžaduje řešení ochrany zdraví a životního prostředí.

5 Bezpečnost při užívání

Realizace prací bude prováděna v souladu sNV č. 591/2006 Sb. dále je nutné 
dodržovat požadavky NV č, 523/2002 Sb. a 441 /2004 Sb., kterými se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pracovníků při práci.

6 Ochrana proti hluku

Tento bod se řešené stavby netýká.

7 Úspora energie a ochrana tepla
a. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,
Tento bod se řešené stavby netýká.

to. stanovení celkové energetické spotřeby stavby.
Tento bod se řešené stavby netýká.

8 Inženýrské stavby fobíektV)

a. odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,
Odvodnění je napojeno na stávající drenážní systém. Odvodnění zpevněných 
povrchů. Voda z hrací plochy neobsahuje žádné nečistoty, průtokem přes štěrkový 
drenážní systém je zbavena všech nečistot. Rekonstrukce se nijak nedotkne stávajícího 
drenážního systému.

b. zásobování vodou,
Tento bod se řešené stavby netýká.

c. zásobování energiemi,
Tento bod se řešené stavby netýká.

d. řešení dopravy,
Tento bod se řešené stavby netýká.

e. povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,
Veškeré okolní plochy dotčené výstavbou a zemními pracemi budou rekultivovány a 
osety travinami.

f. elektronické komunikace.
Tento bod se řešené stavby netýká
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Informace o pozemku

i Parcelní Číslo:

: Obec:

| Katastrální území:

I Číslo i-V:
I
j i
i
I Výměra (m?):

ř Typ parcely:

i Mapový list:

: Určení výměry: 
j
Způsob využití:

1103/1*

Praha Í5S47821*

Stodůikv 17555411

1696

14569

Parcela katastru nemovitostí 

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK 

sportoviště a rekreační plocha

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

t I 
i

W/AMrl
rl I tp

i Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

j

RNHM
j HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 j

WÉĚĚiĚĚĚĚEĚ
j Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

0 Řízeni, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu. Katastrální 

pracoviště Praha*

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.09.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Česky úř?d zeměměřicky a katastrálním, Pod sídlištěm 1800/9. KjgbyfaY. 13211 faafaa B* Verze aplikace; 5.5.0.buiki 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jeiich e-mail adresu*.



LEGENDA
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HRACÍ PLOCHA- 8025 m2

STÁVAJÍCÍ STUDNA NA SRÁŽKOVOU VODU

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE

STÁVAJÍCÍ NÁDRŽ NA ZÁLÍVKU 12 m3. OBEZDÍT

NOVÉ PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA 
SKRÁPĚNÍ 2x20 m3

NOVÁ LOMOVÁ ŠACHTA DRENÁŽÍ PVC DN 600 

DRENÁŽNÍ PERO DN 100

HLAVNÍK DN 200

POTRUBÍ PVC DN 200 ZAÚSTIT DO STÁVAJÍCÍ 
STUDNY

SOKOL STODŮLKY - OPRAVA HRACÍ 
PLOCHY

IngJvc^var^jroiekce
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HRACÍ PLOCHA - PŘÍRODNÍ TRÁVNÍK 6 420 m2

HRACÍ PLOCHA UMT ill. GENERACE, VLAS 60 mm, 
S GRANULÁTOVÝM VSYPEM. 1 605 m2

STÁVAJÍCÍ STUDNA NA SRÁŽKOVOU VODU

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE

STÁVAJÍCÍ NÁDRŽ NA ZÁLIVKU 12 m3, OBEZDÍT

NOVÉ PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA 
SKRÁPĚNI 2x20 m3

NOVÉ ZASTŘEŠENI TRIBUNY - OCEL

NOVÉ STŘlDAČKY

SlTĚ ZA BRANKAMI vč. SLOUPŮ 8 m, dl. 2 x 56 m

SOKOL STODŮLKY - OPRAVA HRACÍ 
PLOCHY

Ing. Ivo Švarc - projekce 
tel. I



KOPANÁ ZÁVLAHA 10+ 6

SYMBOL

LEGENDA

ŘÍDÍC* JEDNOTKA PRO 16 STANIC V 
OCHRANNÉ SKŘÍŇCE

HLAVNI VENTIL
INSTALACE VE VENTILOVÉ SACHTÉ S VÍKEM

POSTŘIKOVAČ, CELOKRUHOVÝ
TRYSKA 57: RADIUS 26,5 m, PRŮTOK 170 l/m. 5.5 bar

POSTŘIKOVAČ. NASTAVITELNÁ VÝSEČ 
TRYSKA 59: RADIUS 27,1 m. PRŮTOK 218 Wnin. 5.5 bar

ROZVODNÉ POTRUBÍ HDPE PN 10 
DN 63

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ HDPE PN 10 
DN 90

HYDRANT 1"
INSTALACE V KULATÉ ŠACHTĚ S VÍKEM

POZNÁMKY

1. POŽADAVKY NA ZDROJ VODY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ NA ON63 
230 Umln PŘI TLAKU 0.8 MPa

2. VEDENÍ POTRUBÍ JE SCHEMATICKÉ A MŮŽE BÝT 
UPRAVENO NA ZÁK1ADĚ SKUTEČNÉHO STAVU

3. umístěn! řídící jednotky a čidla bude upřesněno
INVESTOREM A INSTALAČNÍ FIRMOU

4. INVESTOR ZAJISTÍ PŘÍVOD EL. ENERGIE PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU

5. POSTŘIKOVAČE BUDOU SPOUŠTĚNY PO JEONOM

1

1

6

10

Ing. Ivo Švarc - projekce 
tel



PRIRODNI TRAVA

vegetační vrstva

drenážní vrstva

8-16

Tráva

Vegetační vrstva - ornice, písek, rašelina 
ČSN 735910 / DIN 18035 - 4

Štěrkopísek 0-8 nebo kačfrek 4-8 
ČSN 735910 /DIN 18035-4

Štěrk 16/32

Štěrk 8/16

Drenážní potrubí DN 100 -150 

Písek 0 - 4

Původní terén


