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Magistrát města Přerova 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 

 
 
Stavba:          Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu  
  na letním koupališti v Penčicích  
 

Zdůvodnění úpravy dokumentace a rozpočtu 

 V roce 2014 zpracovala naše firma, na základě objednávky společnosti Teplo Přerov 
a.s., projektovou dokumentaci na Opravu a doplnění systému recirkulace bazénové vody 
plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích. Dokumentace byla řešena v částech : 
D.1.2. Stavební část, D.1.4.A Technologie, D.1.4.B Elektroinstalace.   
 V roce 2015 jsme byly společností Teplo Přerov a.s. požádáni o úpravu projektové 
dokumentace » přemístění pískových filtrů a čerpadel recirkulace do vnitřních prostor 
stávajícího objektu úpravny vody a o rozdělení projektové dokumentace do 2 samostatných 
stavebních objektů (etap).   

V rámci SO - 01 bylo řešeno nové zařízení úpravny bazénové vody, napojené na 
stávající rozvody výtlaku upravené bazénové vody do bazénu.  

 V rámci SO - 02 byla řešena nová přípojka technologických rozvodů výtlaku upravené 
bazénové vody do bazénu s novými rozvody  výtlaku po dně bazénu při obou podélných 
stranách. Součástí SO - 02 bylo také vřazení automatické měřící a dávkovací stanice pro 
kontinuální měření a dávkování chlornanu sodného a korektoru pH do recirkulačního 
systému.  
 Dokumentace byla řešena v částech : D.1.2. Stavební část, D.1.4.A Technologie. 
Úprava části elektroinstalace nebyla řešena » v rámci dodávky investora. Rovněž bylo 
dohodnuto, že některé dodávky a práce bude řešit investor.  

Tabulka č. 1 » Rozpočtové náklady PD 2015  

  PD 2015 D.1.2. STAVEBNÍ ČÁST D.1.4.A TECHNOLOGIE Doprava a zařízení 
staveniště 

SO - 01 87 427.00 Kč 1 500 466.00 Kč 40 000.00 Kč 
SO - 02 280 120.00 Kč 579 693.00 Kč 20 000.00 Kč 
      
Celkem 367 547.00 Kč 2 080 159.00 Kč 60 000.00 Kč 
      
Rozpočtované investiční náklady PD 2015, celkem, bez DPH :           2 507 706.00 Kč 

 
V roce 2017 jsme byli osloveni Magistrátem města Přerova z důvodu aktualizace 

projektové dokumentace z roku 2015, pro výběrové řízení stavby.  
Upravená dokumentace byla sloučena do jedné etapy. Do dokumentace a výkazu 

výměr byly doplněny dodávky a práce, které byly původně řešené investorem. Rozpočet byl 
aktualizován dle c.ú. 2017. 
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Tabulka č. 2 » Rozpočtové náklady PD 2017  

PD 2017 D.1.2. STAVEBNÍ ČÁST D.1.4.A TECHNOLOGIE D.1.4.B 
ELEKTROINSTALACE 

    
Celkem 799 799.54 Kč 2 340 334.00 Kč 73 557.66 Kč 
    
Rozpočtované investiční náklady PD 2017, celkem, bez DPH :           3 213 691.20 Kč 

 
 
 

Rozdíl rozpočtových nákladů PD 2015 / PD 2017 : 705 985.20 Kč 
 
 

Dodávky a práce původně řešené investorem, naceněné v PD 2017 : 

Elektroinstalace 73 557.66  Kč 

Rozřezání stávajících filtrů 15 000.00  Kč 

Demontáž a likvidace stávající technologie, vč. trubních rozvodů 22 000.00  Kč 

Rozebrání stávající dlažby a vydláždění novou dlažbou 115 000.00  Kč 
» v původní PD bylo uvažováno se zpětným použitím stávající rozebrané dlažby,  
vzhledem ke stavu stávající dlažby bylo nově dohodnuto použití dlažby nové 

Přemístění stávající úpravny vody z vrtu 15 000.00  Kč 

Čerpadla recirkulace 3 ks 240 531.00  Kč 

Celkem 481 088.66  Kč 

 
Doplněné položky a položky s vyšším navýšením katalogových cen : 

Měřící a dávkovací stanice » navýšení ceny o 30 000.00  Kč 

Pískové filtry 3 ks » navýšení ceny o 37 000.00  Kč 

Podlahová vpust pro strojovnu, vč. potrubí » doplněno  12 500.00  Kč 

Betonový sokl pod filtry » doplněno 20 000.00  Kč 

Osekání stávajících obkladů pod nový sokl v bazénu » doplněno 4 000.00  Kč 

Chemické kotvy do betonu 102 000.00  Kč 
» v původní PD 2015 byly kotvy uvedeny, v rozpočtu jsme je však nenašli » doplněno 

Celkem 205 500.00 Kč 

 
Doplněné položky v PD 2017 - celkem : 686 588,66 Kč 
 
 Další rozdíly cen jsou dány drobným navýšením jednotlivých cen dodávek a prací, dle 
URS c.ú. 2017 a katalogových cen, od roku 2015.   

 
 

V Přerově, dne 24.3.2017       Vypracoval : Michal Pospíšil 

         Lucie Masaříková  


