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   A. Průvodní zpráva 

 
1. Úvodní udaje 

 
 

Identifikační údaje žadatele 

 

Žadatel :  Město Proseč 

  Proseč 18 

  539 44  Proseč 

  IČO: 00270741 

  DIČ: CZ00270741 

  tel: 469 321 137 

 

Odpovědný zástupce: Jan Macháček, starosta  

  tel: 468 005 026 

 

 

Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby :  REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO OVÁLU 

  ZŠ PROSEČ 

Místo stavby :  kat. území Proseč u Skutče (733181) 

Kraj:  Pardubický 

Dotčené pozemky: 604/1, 604/9 

Stupeň dokumentace : žádost o dotaci v rámci grantu rozpočtu Pardubického 

  kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit 

  v roce 2013 

 

 

 

2. Cíle projektu 
 

   Cílem projektu je zkvalitnění sportovního vyžití žáků Základní školy Proseč během 

výuky tělesné výchovy, ale i během jejich mimoškolních aktivit.  

    Stávající atletický ovál na školním hřišti je tvořen betonovými obrubníky a prachovým 

povrchem. Technický stav oválu je nevyhovující – betonové obruby jsou značně 
poškozené – polámané a vyvrácené. Také prachový povrch a celková konstrukce dráhy je 

za hranicí životnosti. Nevyhovující jsou také parametry stavby – šířka běžecké dráhy je 2 

m, přičemž minimální šířka by měla být 2,5 m.  Proto je navržena celková rekonstrukce 

oválu, při které dojde k nahrazení betonových obrub, provedení nových podkladních 

vrstev a nového povrchu z antuky.    
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   Atletický ovál se nachází v centrální části obce Proseč v areálu Základní školy 

v katastrálním území 733181 Proseč u Skutče na parcelách č. 604/1 a 604/9. Vlastníkem 

předmětných pozemků je Město Proseč. 

 

   

 

3. Technické řešení 

 
    Je navržena kompletní výměna všech zahradních obrub, kterými je běžecká dráha 

vymezena. Nové obruby budou usazeny do betonového lože a šířka dráhy bude zvětšena 

na 2,5 m.  Současně bude odstraněn stávající prachový povrch včetně štěrkopískové 

podkladní vrstvy. Bude proveden nový podklad z drceného kameniva tl. 150 mm se 

zhutněním, na který bude rozprostřen antukový povrch tl. 50 mm.  

      

   Vzhledem k charakteru projektu není třeba vydávat na stavbu stavební povolení - jedná 

se o rekonstrukci stávajícího zařízení. 

 

    

 

4. Časový harmonogram projektu 

 
Vypracování projektu 010/2012 

Realizace akce  06/2013 – 09/2013 

Závěrečné vyhodnocení akce 12/2013 

 

 

 

5. Propočet nákladů 
   

 
Popis položky mj množství cena/mj cena celkem v Kč 

Sejmutí stávajících vrstev m
2 

580 50 29 000 

Podklad z drceného kameniva m
2 

580 160 92 800 

Osazení betonových obrub m 430 240 103 200 

Provedení antukového povrchu m
2 

580 110 63 800 

Rozprostření ornice, osetí m
2 

350 70 24 500 

Celkem bez DPH    313 300 

DPH 20 %    62 660 

CENA CELKEM    375 960 

 

 

 

 

 

Proseč,   říjen 2012                                                                      vypracoval: J. Soukal DiS. 


