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Příloha č. 5 - Podrobn ější popis p ředmětu ve řejné zakázky  

Rekonstrukce oplocení  

Předmětem plnění bude rekonstrukce oplocení parku podél hlavní komunikace. Pro technické 
zhodnocení oplocení budou použity železné sloupky žárově pozinkované a opatřené nánosem 
práškové barvy. Sloupky budou opatřeny vzpěrami ve stejných materiálových specifikacích jako 
sloupky. Vzpěry budou ke sloupkům uchyceny objímkami a šrouby. Tyto konstrukce budou 
zapuštěny do vyhloubených jam v zemi, ve kterých budou následně zebetonovány. Po zatuhnutí 
betonu bude na sloupky natáhnuto pletivo. Pletivo bude z pozinkovaného drátu, který bude na 
povrchu opatřen PVC povrchem. Pletivo se bude napínat pomocí napínacích elementů, fixačních 
spon a napínacího drátu a bude uchyceno na každém ze sloupků. Pro zakončení plotů budou 
využity ukončovací lišty. Všechny kovové předměty budou opatřeny práškovou barvou a většina 
dílů bude barevně sladěna s celým oplocením. 

Součástí rekonstrukce oplocení bude výstavba nové brány ve vjezdu z hlavní komunikace do 
parku (směrem k hřišti) a branky ke vstupu do areálu parku.  

Rekonstrukce zpevn ěných ploch  

Jedná se o plochu parkoviště, které je před obecním úřadem a je hlavní plochou pro parkování 
návštěvníků centra obce a parku, dále je to chodník podél komunikace. V parku je to pak dětské 
hřiště a chodníkový systém uvnitř parku. Parkoviště před obecním úřadem, chodník podél 
komunikace a dětské hřiště budou mít při rekonstrukci stejný postup se stejným výsledkem. 
Povrch těchto ploch bude nejprve očištěn a poté vybroušen, aby se zbavil staré rozpadající se 
vrstvy zpevněné plochy. Poté bude zbroušený povrch očištěn a na očištěný povrch nanesen 
nástřik spojovací hmoty. Na hřiště pro děti bude použita jedna vrstva živičné směsi a to 
asfaltového betonu. Na parkovišti a chodníku podél komunikace to budou dvě vrstvy, jedna z 
podkladní vrstvy z obalovaného kameniva a na ní bude nanesena druhá vrstva z asfaltového 
betonu. Parkové chodníky budou připraveny odstraněním stávajících nevyhovujících obrubníků, 
ty budou modernizovány na vyšší obrubníky, které budou uloženy v betonové směsi. Plocha 
chodníků bude tvořena zámkovou betonovou dlažbou v přírodním odstínu, která bude položena 
do štěrkopískového podloží a následně zhutněna jemným pískem.  

Plocha parkoviště před budovou obecního úřadu bude z části tvořena zámkovou betonovou 
dlažbou, konkrétně se jedná o plochu 315 m2, které budou uprostřed parkoviště realizovány touto 
dlažbou. S touto plochou souvisí frézování živičných ploch v tloušťce 22 cm a následné položení 
štěrkodrti (4 cm), struskového štěrku (10 cm) a betonové dlažby (8 cm). 

 



                                                 

Rekonstrukce ve řejného osv ětlení  

Součástí revitalizace bude také rekonstrukce archaického a nehospodárného veřejného osvětlení 
a doplnění osvětlení tam, kde v současné chvíli chybí. Rozvody pro osvětlení budou realizovány 
pomocí kabelů CYKY a AYKY. Kabely včetně ochranných prvků budou uloženy do země. Na 
jednom ze sloupů bude umístěna pojistková skříň, která bude obsahovat pojistky pro celý 
rekonstruovaný a vybudovaný systém veřejného osvětlení revitalizovaného prostoru. Kabely pak 
budou napojeny přímo na osvětlovací tělesa, což budou lampy veřejného osvětlení upevněné na 
sloupech, menší světla budou umístěna na železných sloupech opatřených zinkovou úpravou 
povrchu a větší světla budou na klasických betonových sloupech. Všechny sloupy budou 
ukotveny v zemních výkopech v betonovém základu.  

Revitalizace parku  

Revitalizace se dotkne prostoru parku, před obecním úřadem a části školní zahrady, které tvoří 
jednotný celek centra obce. V první fázi bude plocha připravována a proběhnou zemní práce jako 
sběr volného kamení, překopání a přesun zeminy včetně jejího technického zhodnocení pomocí 
prohnojení organickými hnojivy – chlévským hnojem, provzdušnění rašelinou a zlepšení kvality 
půdy pomocí průmyslových hnojiv a mletým vápencem. Po prohnojení a doplnění ornice na 
plochy, kde budou nutné vyrovnávací úpravy, dojde k finální úpravě oráním a následně 
frézováním a hrabáním. Na takto připravené půdě bude založen nový trávník v rovinách i svazích 
v kvalitě parkové směsi. Po založení bude uválcován a ošetřen postřikem. V rámci dřevin 
umístěných v tomto prostoru dojde k revitalizaci prořezem, ošetření solitérních dřevin a dále k 
výsadbě nových křovin, živého plotu (habr, ptačí zob) a stromů (jehličnany i listnaté stromy) do 
jamek vyhloubených pro tento účel. Dřeviny budou fixovány kůlem pro jejich oporu při růstu. V 
místech, kde je třeba zamezit prorůstání plevele, bude na zem položena mulčovací kůra. 

Mobiliá ř 

Pro komplexnost prostranství dojde k vybavení lokality lavičkami s betonovým základem fixované 
do země a dřevěným posezem a opěradly. Ve stejném duchu budou pořízeny také odpadkové 
koše. Součástí parku bude také dětské pískoviště s betonovým rámem. Obsahem pískoviště 
bude zdravotně nezávadný písek přímo určený jako náplň dětských pískovišť. Revitalizace řeší i 
problém zastřešení tanečního parketu konstrukcí, která bude uchycena na betonových patkách 
(tento způsob zastřešení nepodléhá územnímu rozhodnutí ani stavebnímu řízení). Na nich bude 
vztyčena ocelová konstrukce opatřená nánosem práškové barvy. Samotná konstrukce bude na 
střeše opatřena průsvitnými polykarbonátovými deskami. 


