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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 8 dne 20.03.2023 OISM082306R 

 

"Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, 

Milevsko" 

- výzva k podání nabídky -  
 

Důvodová zpráva: 

Předkládáme Vám k odsouhlasení návrh zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou 

zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení "Oprava střechy sportovní haly na adrese 

J. A. Komenského 1034, Milevsko".  

Důvodem opravy střechy je dlouhodobější zatékání narušenou střešní krytinou – fólií. 

Dlouhodobé zatékání způsobilo degradaci dřevěných prvků konstrukce a napadení dřeva 

plísněmi viz fotodokumentace v příloze č. 3. Z podhledu do haly odkapává voda na sportoviště 

uvnitř haly přes vrstvy parozábran a skelné vaty. Důsledkem tohoto může v nejbližší době dojít 

též k poškození poměrně nového zateplení půdního prostoru (minerální izolace), interiéru haly 

a jejího zařízení. Dále hrozí úraz sportovců, kteří mohou podklouznout na loužích, které se po 

deštích v hale objevují.   

 

Oprava střechy bude spočívat v demontáži stávající PVC-P fólie a stávajícího souvrství 

asfaltových pásů. Shora i zdola bude zkontrolováno stávající prkenné bednění, degradovaná 

prkna budou nahrazena novými, ošetřeny proti plísni a dřevokazným houbám a hmyzu. 

Stávající dřevěné trámy budou ošetřeny proti plísním a dřevokazným houbám a hmyzu. 

V případě nutnosti budou dřevěné části zcela vyměněny. Na vyspravené a ošetřené prkenné 

bednění bude realizována nová textilie a nová PVC fólie. Na východním a západním okraji 

střechy budou realizovány nasávací otvory pro přívod vzduchu do mezistřešního prostoru. Na 

horní povrch foukané minerální izolace v dolním plášti střechy bude realizována difúzně 

otevřená fólie lehkého typu – ochranná vrstva proti prochlazování větrem a zanášení prachem.  

V rámci realizace opravy střechy bude demontována stará bleskosvodová soustava a nahrazena 

novu. Stávající ukotvení bleskosvodové soustavy vlivem chemického působení kovu na PVC 

způsobuje narušení PVC fólie a její degradaci.  

 

Výzva bude uveřejněna na profilu zadavatele města.  

 

Návrh uživatelů E-ZAK pro otevření elektronických nabídek: 

Mgr. Anna Holešovská, KVB advokátní kancelář s.r.o. 

Veronika Roubíková, OISM – veřejné zakázky 

 

Náhradníci: 

Mgr. Bc. Tomáš Auer, KVB advokátní kancelář s.r.o. 

Ing. Michal Kolář, OISM – smluvní vztahy 

 

 

Návrh na složení hodnoticí komise: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

Ing. Michal Herma, vedoucí OISM 

Veronika Roubíková, OISM – veřejné zakázky 

Ing. Pavel Stejskal, jednatel SPOS Milevsko 

Mgr. Alena Dostálová, DiS., OISM – investiční technik 
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Náhradníci: 

Markéta Honzíková, místostarosta města 

Ing. Marie Kolářová, OISM – projektové řízení  

Ing. Michal Kolář, OISM – smluvní vztahy 

Jaroslava Procházková, OISM – projektové řízení 

Jiří Mlčkovský, OISM – investiční technik 

 

 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Veronika Roubíková, 08.03.2023 

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Mgr. Alena Dostálová, DiS., 08.03.2023 

 

 


