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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 17 dne 08.08.2022 OISM172210R 

 

„Pumptrack – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. Sml 0012/2022 ze dne 

07.02.2022“ 
 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Dne 27.06.2022 byla předána stavba „Pumptrack Milevsko“ firmě Dirty Parks s.r.o. Téhož dne 

zasáhl Milevsko silný déšť a toto se během následujících dní několikrát opakovalo. Firma Dirty 

Parks s.r.o. informovala investora a technický dozor investora o skutečnosti, že voda se v místě 

staveniště dlouhodobě nevsakuje a odvodnění stavby v projektové dokumentaci není dostatečně 

řešeno. Předpokladem bylo, že se bude voda vsakovat do prostoru, avšak z důvodu skalnatého 

a jílovitého podloží k vsaku zcela nedochází. 

Dne 13.07.2022 se konal 1. kontrolní den na stavbě, kde se navrhovala možná řešení. S dalšími 

vícenáklady investor nepočítal, neboť před zahájením stavebních prací již uzavřel 

s dodavatelem Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. Sml 0012/2022 viz příloha č. 2 (z důvodu 

nárůstu cen pohonných hmot a materiálu). 

Následně byla vyvolána schůzka z důvodu řešení možné úspory na vícenákladech investora, 

která byla uskutečněna dne 18.07.2022. Během této schůzky bylo opět konzultováno řešení 

odvodnění místa staveniště. Zhotovitel navrhl dle svých zkušeností drenáže do celkem 6 

vsakovacích ploch (rovnoměrně rozmístěných po ploše pumptracku – již zahrnuto v původním 

výkazu výměr viz příloha č. P1) – vsakovací šachta ze štěrkového lože, na dno šachty by byl 

vložen vsakovací modul – koš napojený na trativodní potrubí DN125 mm obsypaným 

drenážním štěrkem frakce 16-32 separovaným od zeminy po celém obvodě filtrační geotextilií. 

Vyústění drenáží bylo navrženo do vsakovací jámy vyplněné štěrkem frakce 16-32, na dno 

šachty navrhli vložit celkem 10 ks vsakovacích košů. Při naplnění vsakovací jámy se 

předpokládalo odvedení vody přepadovým potrubím do blízké sedimentační šachty na konci 

příkopu se zpevněným dnem betonovými žlabovkami. Odhadovaná cena vícenákladů byla 

94.300,00 Kč. Toto řešení bylo navrhnuto odborným statikem a technickým dozorem investora 

za přítomnosti vedení města.  

Závěrem jednání byl konsenzus všech zúčastněných a následně byl investorovi zaslán výkaz 

výměr – 07/2022 – viz příloha č. 4, kde celkové vícenáklady po odečtení méněnákladů činí 

84.579,00 Kč s DPH.   

Vypracovala, dne: Mgr. Alena Dostálová, DiS., 03.08.2022 


