
Studie betonového skateparku pro město Orlová



Skatepark

Na základě objednávky ze strany města Orlová předkládáme studii monolitického betonového skateparku.

Sportoviště bude umístěno na pozemku p.č. 3325/350 k.ú. Horní Lutyně , který je v majetku města Orlová. Tento
pozemek je klasifikován jako ostatní plocha a je určen pro využití jako sportoviště a rekreační plocha.

Navržený skatepark bude postaven jako betonový monolit na ploše 2012 m2, z toho betonová plocha zabírá 1000 m2,
zatravnění a přístupové chodníky 1012 m2. Přibližnou cenu skateparku odhadujeme na cca 8.000.000,- bez DPH.  

Výslednou cenu ovlivňuje řada faktorů, např. geologické parametry podloží apod. Návrh podoby skateparku je jen
orientační, tvar (půdorys) a počet překážek je možné upravit podle výše plánované investice a požadavků budoucích
uživatelů.

Navrhujeme také doplnit celý areál o přístupový chodník a mobiliář - lavičky, koše, stojany na kola a veřejné
osvětlení. 

Návrh nového sportoviště je v souladu s platnými bezpečnostními normami pro tato sportoviště. Projektovou
dokumentaci jsme schopni zajistit ve všech stupních. Cena závisí na rozsahu a požadovaném stupni. Dobu výstavby
odhadujeme na 6 měsíce od započetí stavebních prací.

Všechny detaily: založení stavby, armování a další technické specifikace budou specifikovány v  projektové
dokumentaci. Na zadě konzultace s autorizovaným hydrogeologem předpokládáme odvodnění skateparku do vsakovacího
objektu na pozemku – hydrogeologické parametry odvodnění budou detailně posouzeny a navrženy při přípravě PD.

Záruční doba na zhotovené dílo by měla být v minimální délce 48 měsíců. 
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Skatepark Orlová – půdorys, umístění



   Upozornění

 Společnost Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČ 267 92 699, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě pod sp. zn. C 26330, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 1069/35, PSČ 702 00 (dále jen
„Společnost“) upozorňuje, ž e návrh skateparku (dále jen „Návrh“)  je autorským dílem ve smyslu zvláštních právních
předpisů. Veškerá práva Společnosti k Návrhu jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti je jakékoliv
nakládání s Návrhem v rozporu s účelem, k němuž byl vytvořen, zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné použití
Návrhu může být postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno. Autorská práva k Návrhu podléhají mezinárodní
ochranně.
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