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Urbanistické ešení-vize centra áblic 
Vytvo it centrum na volné louce, kde se obec v sou asnosti pomalu rozpouští do krajiny, jsme se pokusili jasným 
urbanistickým vymezením vycházejících z historických zkušeností, adekvátním m ítkem obce a p im enými 
prost edky. S hlavním cílem, navrhnout místo pro lov ka. Inspirováni funk ními historickými nám stími, p vodní 
návsí a stávajícími uzav enými statky s centrálním dvorem na území obce áblic, jsme navrhli uzav ené nám stí, ke 
kterému je možné sm ovat v rámci rozvoje obce a které dob e funguje i I. etap  výstavby. V rámci rozvoje obce 
p edpokládáme rozložení výstavby do etap kombinací obytných funkcí s ve ejnými (škola, bytové domy s obchodním 
parterem, knihovna, prodejny, infocentrum – mj. byly velmi výstižn  definovány d tským workshopem), za možné 
ú asti jak ve ejných tak soukromých investic i jejich kombinací. S cílem vytvo it živé uzav ené nám stí, lemované 
domy. Pro tento plán jsme zahrnuli do projektu i objekt chalupy ( .605) a její okolí. Ze stávajícího domku se v návrhu 
stává tzv. áblický špalí ek, který zárove  pomáhá utvá et prostor. Ocitá se na nám stí lemovanými novostavbami 
jako jediný „historický objekt“ a m že ideáln  sloužit jako kavárna i místní infocentrum a pomáhá utvo it genia loci. 
Definuje malé nám stí, p edprostor nap . navrhované budov  školy. Umíst ním školy na urbanizovanou plochu 
nám stí získáme živoucí urbanizovaný prostor a posílíme stávající nezávislý zelený ostrov volno asových aktivit 
propojený s nám stím zklidn nou komunikací. Vznikne tak komfort volné zelené plochy a volného ve ejného 
urbanizovaného prostoru nám stí sev eného mezi navrhované budovy. 
 
Možné etapy výstavby: 
Etapa I:   Výstavba Obecního domu a radnice a nám stí. Definování rezerv.  
Etapa II:  Výstavba rezerv (2 domy na nám stí, p ípadn  nastavba Obecního domu a radnice) 
Etapa III:  Výstavba podél ulice Osinalická k ulici Ho inecká (severozápad území) 
Etapa IV:  Výstavba podél severní hranice ulice Práche ská k ulici Ho inecká (jihovýchod území) 
Etapa V:  Výstavba (nap . školy) podél ulice Ho inecká, vybudování malého (školního) nám stí na rohu 

Ho inecká a Osinalická 
Etapa V:  Celkové dokon ení nám stí a rekonstrukce stávající chalupy (objekt . 605)  
 
Etapa I, výstavba Obecního domu a radnice, ešení p ilehlých prostor 
Navržený d m i nám stí reagují na uli ní sí  a urbanistickou strukturu dom  a svým vymezením tento plán podporují. 
Samotný d m je umíst n v rámci hranice zastavitelného území p i severní hran  pozemku. Nám stí je situováno 
p ed hlavní fasádu domu sm rem na jihozápad, v míst  za domem je umíst na plocha pro p ší a parkovací stání. 
V rámci ešení je nadefinována rezerva výstavby dvou vícepodlažních objekt  v rámci zastavitelné plochy, jakýchsi 
bran do nám stí (vyzna ena um leckým objektem). Návrh umož uje p ípadnou nástavbu Obecního domu.  
 

ešení p edprostoru  
Budoucí nám stí, stejn  jako Obecní d m a radnice, jsou navrženy ve stejném rastru 5,15 x 5,15m. Tento rastr je 
vizuáln  na nám stí p ítomen v d lení pochozího materiálu-d ev ného roštu, v jeho nato ení i v umíst ní 
jednotlivých objekt  na samotném nám stí. Nám stí je u elní fasády Obecního domu v rovin  a mírn  stoupá 
sm rem k ulici Ho inecká. Terénní rozdíly mezi ulicemi Osinalická a Práche ská vyrovnávají nov  navržené 
betonové schody s lavi kami ur ené zárove  k odpo inku.  
V rámci ešení nám stí p edpokládáme použití um leckého díla „Prostor volnosti i skleslosti“ z roku 1975 od Ivana 
Kafky. Jedná se o instalaci v trných rukáv  umíst ných v rastru nám stí na míst  výstavby dvou budoucích objekt  
(rezerva). Mohou symbolicky vyjad ovat památku na ob ti komunismu. Po výstavb  obou dom  budou p esunuty na 
jinou ást nám stí. Hranici vymezeného území a tak i první fáze výstavby definují zídky ve tvaru L s lavi kami. Tyto 
zídky pomáhají uzav ít a vymezit nám stí v rámci první fáze výstavby. Nám stí nabízí plochu pro r zné ú ely od 
farmá ských trh , slavností, svátk  až po venkovní tane ní parket (propojení se sálem Obecního domu). 
Na nám stí jsou umíst ny dva stromy ve št rkovém poli vymezené ocelovou skruží a jednoduchý vodní prvek 
s vodotryskem. Osv tlení nám stí p edpokládáme intimn jší z fasád navrhovaných dom , jednoduchými nást nnými 
svítidly. Za domem je navržena plocha pro parking a p ší. Povrch tvo í pojízdný mlat ukon ený k soused m 
betonovou zídkou s popínavými rostlinami. V návrhu využíváme v tomto míst  dva stávající vrostlé stromy a 
dopl ujeme je o dva nové (b ízy). Ulice Osinalickou p edpokládáme výhledov  zklidnit a propojit se sousedním 
parkem a h išti.  
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Obecní d m a radnice 
Návrh domu navazuje na urbanismus obce. Svou dlouhou hmotou podél uli ní áry i ešením klenutých otvor  je 
inspirován p vodními statky. Navazuje na výstavbu dom  v ulici Ke kinu a v ulici Osinalecká. Obecní d m je 
z d vod  omezeného rozpo tu navržený jako nízký jednoduchý jednopodlažní bez vertikálních komunikací, vstupy 
do všech prostor  jsou umožn ny z nám stí a jsou bezbariérové. Sm rem do nám stí je d m zvýšen o atiku 
s nápisy jednotlivých vstup  do domu a hlavní název uvozený šestibokými hv zdami (ze znaku obce). Tato 
jmenovka domu pomáhá svou výškou utvá et prostor nám stí. Za atikou se klene sko epina sálu a je zde kruhový 
objekt vzduchotechniky. St echa domu je navržena jako pochozí z možností v budoucnu využití pro r zné slavnosti 
skrze instalované venkovní mobilní schodišt  a zábradlí. Zásobování je navrženo ze zadní ásti domu. 
Variabilita: 
Koncept domu je navržen na pravidelném rastru 5,15 x 5,15m a umož uje obm nu funkcí i jiné p eskupení funkcí 
v rámci objektu. Zvolený rastr umož uje dosáhnout prostor  o velikosti 25m2, základní prostorové jednotky ze 
stavebního programu. Zasklené otvory lze flexibiln  zam ovat za plné p ekližkové sendvi ové st ny podle pot eby 
funkcí. 
Dispozi n  provozní ešení  
Všechny vstupy do jednotlivých ástí domu jsou p ímo z nám stí a bezbariérové. Jsou jasn  ozna eny na hlavní 
fasád  domu, zvýšené aticeV levém rohu domu (p i pohledu z nám stí) je umíst n vstup do pošty, na který navazuje 
výdejna,  kancelá  a zázemí. Zásobování pošty je umožn no ze zadní ásti domu. Na opa ném konci domu jsou 
umíst ny ordinace s ekárnou, zázemí doktor  a ve ejnosti. V rámci ekárny je možné odd lit ekárnu pro d tské 
pacienty. Vedle ordinací se nachází radni ní ást budovy. Vstup do radnice je skrze loubí (krytý vstup) a zádve í, 
umož ující umíst ní info tabulí. Z navazující vstupní haly jsou p ístupné všechny kancelá e, jednací sál, sklad i 
archiv, zázemí pro kancelá e, zázemí pro ve ejnost. Prostory radnice je možné propojit se sálem pro obsluhu 
kateringu p i p íležitosti r zných ceremonií a slavností. Vstupní prostory sálu i vstupní hala radnice mohou sloužit 
jako výstavní prostory. Sál je p ístupný skrze zádve í vstupní halu. P i vhodném po así je do n j možné vstupovat 
p ímo z nám stí i ze zadní ásti domu. Sál umož uje p ímý kontakt s nám stím a propojení parketu jak v sále, tak 
na nám stí. Zázemí sálu pro návšt vníky, zam stnance i ú inkující se nachází u vstupu. Technické zázemí je 
p ístupné ze sálu i z exteriéru samostatným vchodem. Strojovna vzduchotechniky je na st eše, p ístupná výklopnými 
sch dky z šatny.           
                                                                                                                                                                                                                  
Technický popis stavby 
Základy: 
Vzhledem ke geologickým pom r m se p edpokládá zakládání obvodových st n na pasech z prostého betonu 
v hloubce do 2 m pod terénem v úrovni únosn jších jíl  a nav tralých slínovc . Sloupy skeletu budou založeny na 
železobetonových patkách. Podpory spole enského sálu budou založeny na rozm rn jších železobetonových 
patkách, nebo budou zváženy vrtané piloty.   
Nosné svislé konstrukce kancelá ská ást – monolitický železobetonový skelet 5,15 x 5,15 m s bezpr vlakovými 
deskami. V interiéru p iznaný pohledový beton. 
Nosná konstrukce spole enský sál - konstrukce klenby je navržena jako sko epina z monolitického železobetonu 
tl. cca 220 mm se st novými podporami po celém obvodu. Bedn ní bude tvo eno atypickými segmenty. 
Obvodový pláš  – obvodové st ny jsou vzhledem k tvaru okenních otvor  navrženy jako železobetonové tl. 200 
mm. St ny budou opat eny kontaktním zateplovacím systémem. Tlouš ky tepelných izolací budou navrženy na 
doporu ené hodnoty tepelné SN. Hladká, jemnozrnná filcovaná tenkost nná probarvovaná vápenná omítka. 
St ešní pláš  – plochá jednopláš ová st echa s fóliovými hydroizolacemi.Vrchní pochozí vrstvy- št rk. Klempí ské 
výrobky  v titanzinkovém plechu. 
Podlahy: 
Podlahové konstrukce na terénu budou navrženy na vyztuženém podkladním betonu a s dostate nou tepelnou 
izolací na doporu ené normové hodnoty. Nášlapné vrstvy budou kladeny na systémové vyztužené betonové pot ry. 
V radni ní ásti a v sále se nachází d ev né podlahy, na pošt  a v ordinacích marmoleum, v zázemích a skladech 
kletovaný beton. 
Vnit ní p í ky: zd né p í ky 150mm, 100mm 
Výpln  otvor : typizovaný fasádní systém z hliníkových profil  a izola ních dvojskel spl ující normové hodnoty 
sou initele prostupu tepla, v p ípad  plných ploch sendvi ové izola ní výpln  stejného systému. 
Ostatní použité materiály: sklo, d evo, p ekližka  
Vybavení sálu: Prostorová akustika spole enského sálu bude ešena vhodnou volbou obkladových materiál  podle 
výpo tu a zadání. Mobilního hledišt , jevišt , stohovatelným vybavení. 
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Zp sob realizace stavby: Realizace stavby se p edpokládá tradi ními technologiemi a s použitím standardních 
stavebních materiál , prací a postup . Za ízení staveništ  bude umíst no na vlastních pozemcích, napojení médií 
pro dobu výstavby bude provedeno na stávající sít  v bezprost ední blízkosti staveništ  provizorními p ípojkami.  

ešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu 
P íjezd k objektu a zásobování domu je ze severovýchodní fasády domu se 21 stání pro automobily, z toho 5-ti pro 
invalidy.  
Bezbariérový p ístup 
Objekt je navržen jako bezbariérový, jednopodlažní, bez svislých komunikací, dostate n  vybavený zázemím 
(p edpoklad stárnutí populace). Nám stí je p ístupn  bezbariérov  z parcely . 608/13 a z ulice Práche ská. 
P ipojení na inženýrské sít  – koncept vnit ních instalací 
Zdravotní technika 
Splašková a deš ová kanalizace 
Objekt bude odvodn n jednotlivými stoupa kami a ležatými svody zaúst nými  p ípojkami do ve ejných oddílných 
splaškových a deš ových  kanaliza ních stok, které se nacházejí v ulici Osinalické a na rohu Mannerovy/Ho ínecké.  
Odvodn ní jednotlivých sociálních za ízení bude do svislých odpad  (stoupa ek) vedených v instala ních jádrech. 
St echy objektu budou odvodn ny vnit ními odpady. 
Vodovod 
Zdrojem vody je ve ejný ad nacházející se mezi ulicí Ho íneckou a Osinalickou. Objekt bude napojen p ípojkou do 
tohoto adu p es podzemní vodom rnou šachtu. Z p ípojky budou odd leny v tve vnit ního provozního a požárního 
vodovodu a dále proveden odd lený rozvod provozní a požární vody k za izovacím p edm t m  a  hydrant m 
v objektu.  
Plynovod – objekt bude napojen na stávající plynovodní ad p ípojkou z rohu ulic Mannerovy/Ho ínecké.  
Vytáp ní  
Primárním zdrojem tepelné energie pro centrální (úst ední) vytáp ní plynová kotelna o výkonu cca 75 kW umíst ná 
v místnosti TZB.   Oh ev TUV bude ešen elektrickými zásobníkovými oh íva i v umíst nými blízkosti odb rných 
míst. Jako otopná plocha jsou uvažována kompaktní ocelová t lesa, a u prosklených st n nízké konvektory. 
Spole enský sál bude sou asn  vytáp n vzduchotechnicky.  
Vzduchotechnika  
Odv trání sociálních za ízení bude pomocí axiálních ventilátor  a potrubím p ímo nad st echu objektu. Spole enský 
sál bude mít nucený p ívod a odvod vzduchu p es vzduchotechnickou jednotku umíst nou na st eše objektu. 
Elektroinstalace 
Zdrojem elektrické energie bude napojení na stávající distribu ní sí  nacházející se v okolních ulicích. Osv tlení 
objektu je rozd leno dle funk nosti do t chto skupin: provozní, antipanikové a nouzové osv tlení. Provozní osv tlení 
bude provedeno svítidly v krytí dle p íslušného prost edí s místním ovládáním. Intenzity osv tlení budou v souladu 
s SN EN 12464-1 a p íslušnými hygienickými p edpisy. Použité zásuvkové obvody a napojení technologických 
spot ebi  budou standardního provedení 16A/230V.  
Slaboproudé rozvody: V objektu budou provedeny standartní. 
Hromosvod:  
P ed úderem blesku bude objekt chrán n hromosvodovým za ízení odpovídající platným SN. Požární ochrana  
Jedná se o p ízemní objekt, z n hož vedou úniky p ímo na volné prostranství. Objekt je navržen z neho lavých 
nosných konstrukcí. Odstupové vzdálenosti od ostatních okolních staveb jsou dostate né, objekt neleží v požárn  
nebezpe ném prostoru jiných staveb.   
 
Základní bilance stavby  
Zastav ná plocha objektu: 1085m2 
Obestav ný prostor: 3736 m3 

Plocha p edprostoru Obecního domu-nám stí (d ev ný rošt): 1600m 2 
Plocha zadního prostoru Obecního domu: 935 m2 

Plocha zklidn né komunikace Osinalická: 520 m2  

 

Pot eby energie a médii 
Zdravotní technika, Pot eba vody   
Qd = 20 x 60 l/os  + 100 x 5 l/os = 1700 l/den  
Qdmax = 1700 x 1,25 = 2125 l/den 
Qhmax = 2125 x 1,8 : 8,5 = 450 l/h   
Qrok = 15 m3 x 20 +  2 x 100 = 500 m3/rok 
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Pot eba plynu pro vytáp ní  
hodinová 68 kW x 0,1126 = 7,6 m3/h 
ro ní 7,6 x 1600 = 12160 m3/rok 
Vytáp ní 
4000 m3 x 12 W/ m3 + 20 kW (VZT)= 68 kW 
Elektroinstalace, pot eba elektrické energie  
1000 x 50 W/ m2 = 50 kW 
 

Požadavky na kácení zelen  
Ze vzrostlé zelen  v rámci vymezeného území budou využity dv  stávající b ízy a dopln ny novými. Ostatní zele  na 
pozemku bude vykácena. V rámci další etapy bude dle dendrologického pr zkumu zváženo ponechání strom  
v okolí stávající chalupy.  
 
Ur ení požadavk  na provedení nezbytných dopl ujících pr zkum   
Dopl ující pr zkumy k sout ži vymezeného území: 
- inženýrskogeologický pr zkum (je k dispozici hydrogeologické posouzení na základ  archívních vrt , chybí nap . 

hodnoty pro zakládání a archívní vrty jsou dost vzdálené) 
- radonový pr zkum (požadavek stavebního zákona) 
Pro další etapy III-VI navrhované výstavby je pot eba provést tyto dopl ující pr zkumy: 
- zam ení území - polohopis a výškopis, v digitální form  
- technické sít , v digitální form  
- dendrologický pr zkum 
- inženýrskogeologický pr zkum a hydrogeologická rešerše 
- radonový pr zkum 
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Celkové podlahové plochy a jejich len ní dle zp sobu využití 
TABULKA MÍSTNOSTÍ . Místnost m2
pošta 01 vstupní hala 27,7

02 výdejna 26,6
03 kancelá 25,5
04 sklad 25
05 chodba 6

zázemí
06 kuchy ský kout 4,14
07 úklid 1,6
08 wc 2,9

pošta celkem 119,44

sál 09 zádv í 6,8
10 vstupní prostor sálu 43,5
11 katering/šatna 38,5
12 sál 234

zázemí
13 zázemí sál 17
14 wc muži 2,8
15 wc ženy 2,8
16 sprcha 1,5
17 sklad 25
18 chodba 6,2
19 šatna 5,8
20 wc zázemí 2,9
21 wc invalidé muži 2,9
22 wc invalidé ženy 2,9
23 wc muži 9,8
24 úklid 0,8
25 wc ženy 13,5
26 tzb 25

sál celkem 441,7

radnice 27 zádve í 17,4
28 vstupní hala 50,75
29 kancelá 18,2
30 kancelá 18
31 kancelá starosty 30
32 kancelá 25
33 jednací sál 30,9
34 wc ve ejnost 5
35 úklid 1,35
36 chodba 7,2

zázemí
37 kuchy ský kout 3
38 sprcha 1,3
39 wc ženy 3,1
40 wc muži 3,7
41 archiv 30

radnice celkem 244,9

dokto i 42 zádve í 7,5
43 ekárna 43
44 ordinace d tská 39,6
45 ordinace dosp lá 24,3
46 ordinace dosp lá 24
47 wc ve ejnost 6,2
48 zázemí 7,45

dokto i celkem 152,05

CELKEM 958,09
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Odborný odhad investi ních náklad  

 
OBECNÍ D M - ÁBLICE         

Stavební objekt m2 1085 23 236 25 211 520 
Inženýrské sít  komplet 1 300 000 300 000 
Venkovní zpevn ná plocha - d ev ný rošt, v etn  drobné architektury m2 1020 2 350 2 397 000 
Venkovní zpevn ná plocha - parking, v etn  drobné architektury a sadových úprav - 
materiál: mlat m2 935 1 551 1 450 500 

P EDB ŽNÝ ODHAD CENY OBECNÍ D M - ÁBLICE CELKEM K :       29 359 020 

 
 
P edpokládáme výstavbu p edprostoru Obecního domu vymezeného sout ží v n kolika etapách, dle finan ních možností obce, 
postupy výstavby m že znázor ovat zvolený rastr. V rozpo tu je zapo tena plocha nám stí v rámci hranic rezerv. Zbývajících 
580m2 v rámci hranic ešeného území je možné vybudovat pozd ji. Do ešení v rámci vize obce doporu ujeme zahrnout i 
p edlážd ní ulice Osinalecká, jež v první etap  m že z stat ve stávajícím stavu s mírnými úpravami chodník . 
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Návrh zásadních ustanovení smlouvy o dílo  
I.  Smluvní strany a kontaktní osoby 
II.  P edm t pln ní  
2.     Rozsah a obsah p edm tu pln ní : 
 Projektem dle této smlouvy je dokumentace v rozsahu základních výkon  Výkonového a honorá ového ádu 
 KAIT  a  v rozsahu dle vyhlášek . 503/2006 a 499/2006.  
1. dopracování studie-sout žního návrhu na základ  p ipomínek a doporu ení a požadavk  (STS) 
2. dokumentace pro územní ízení    (DÚR)  
3. dokumentace pro stavební povolení  (DSP) 
4. dokumentace pro provedení stavby  (DPS) 
 V pr b hu územního ízení bude zváženo, zda neslou it s dokumentací pro stavební povolení. 
3.             P i zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecn  závazné p edpisy a ujednání této smlouvy. Bude se 
 ídit podklady p edanými objednatelem ke dni uzav ení této smlouvy, dohodami smluvních stran a vyjád eními 
 ve ejnoprávních orgán  a institucí. Dále se zhotovitel bude ídit pokyny objednatele.  
4. Objednatel se zavazuje, že jednotlivé fáze dokon ené projektové dokumentace p evezme, zaplatí za jejich zhotovení a 

poskytne zhotoviteli ujednané spolup sobení.  
5. Budou-li v pr b hu zpracování projektu uzav eny mezi stranami dohody ovliv ující cenu a termín pln ní, zavazuje 
 se objednatel upravit dodatkem k této smlouv  cenu a termín pln ní ve vazb  na zm nu p edm tu pln ní. 
III. Dohoda o cen  za dílo a platební podmínky 
1. Smluvní strany se vzájemn  dohodly a odsouhlasily, že cena za dílo se stanovuje dohodou smluvních stran na: 

ad II.2.1   163.000,- K  + DPH 
 ad II.2.2   188.000,- K  + DPH  
 ad II.2.3   276.000,- K  + DPH 
 ad II.2.4   353.000,- K  + DPH 

  Celková cena  980.000,- K  + DPH  
  V p ípad , že bude objednatel požadovat na zhotoviteli rozší ení p edm tu smlouvy (nap . z d vod  požadavk  

plynoucích ze stavebního ízení), musí být rozsah zvláštních výkon  a jejich ocen ní provedeno písemn  dodatkem k 
této smlouv . Pokud pro ocen ní nebude možné využít  cen uvedených v této smlouv , provede se vyú tování 
asovým honorá em dle V.A.H. . KAIT, a to hodinovou sazbou : 

- architekta a hlavního inženýra projektu  700,- K /hod 
- projektanta   500,- K /hod 
- pomocného technika 250,- K /hod 
2. Náklady spojené s vícetisky dokumentace pro objednatele nad rámec l.VII. 2 budou ú továny za cenu planografických 

prací + cenu za kompletaci (300,- K /hod) 
3. Platební kalendá  plateb dle pln ní výkonových fází 
4. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura splatná do 14 dn  od jejího doporu eného odeslání objednateli. 
 Právo fakturovat náleží zhotoviteli dnem p edání jednotlivých etap projektu dle p edm tu pln ní - l.II.3 a dle l.III.4 
 (platební podmínky) této smlouvy. 
5. Zhotovitel vypracuje p edm t pln ní svým jménem a na vlastní zodpov dnost. To ovšem nijak neomezuje  zhotovitele 

p izvat ke zpracování díla subdodavatele dle svého uvážení, sou asn  ho však nezbavuje odpov dnosti za dílo jako 
celek. O angažování subdodavatele bude zhotovitel objednatele informovat. 

6. V p ípad , že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel 
 rozpracované práce fakturovat objednateli ve výši vzájemn  dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni 
 zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle l. III. 1. 
7. Vedlejší náklady zhotovitele jsou obsaženy v cen  dle III.1. a tím pokryty. Nejsou zahrnuty p ípadné posudky a studie, 

p ípadn  požadované orgány ve ejné správy, které nelze dle kvalifikovaného  p edpokladu zhotovitele o ekávat. 
Nejsou zahrnuty technické pr zkumy, jejichž pot eba se m že ukázat až p i pracích na dokumentaci.     

IV.  Termíny pln ní p edm tu smlouvy  
1. termín p edání : 
 Dopracování studie  (II.2.1) :     4 týdn  od podpisu smlouvy a zadání 
 dokumentace  pro územní ízení   (II.2.2) :   4 týdn  od zadání 
 dokumentace pro  stavební povolení  (II.2.3) :    8 týdn  od zadání (min. 3 týdny od vydání ÚR) 
 dokumentace pro provedení stavby (II.2.4) :               10 týdn   od zadání (min. 3 týdny od vydání SP) 
V.  Spolup sobení a podklady objednatele 
VI.  Odpov dnost za vady  
VII. Ostatní ustanovení  
VIII.  Ujednání o smluvních sankcích 
IX. Vyšší moc 
X.  Ujednání všeobecná  

















dřevěný rošt

umělecký objekt - sloupy větrných rukávů

kašna

ocelová skruž

ocelová skruž v rovině s povrchem, štěrk

betonové schody
dřevěné lavičky na schodech

sloup větrného rukávu
ocelová kruhová krycí deska

vymezující pásek, ocelová pásovina

žulové kostky 10x10cm 

větrný rukáv - barvy obce Ďáblice














