
Zpráva o průběhu realizace akce "Městská sportovní hala v Kuřimi" 08.12.2017 
 

Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim:  
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. se sídlem: Krohova 2595/43A, 160 00, Praha 6 - Dejvice, IČ: 27458822.   
 
Zhotovitel projektové dokumentace Městské sportovní haly Kuřim 0.etapa:  
Ateliér DPK, s.r.o, Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
 
Zhotovitel stavby 
E. PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602 
Cena dle smlouvy o dílo (dále SoD) je 72 907 648,09 Kč bez DPH (vč. dodatku 1 - 3). 

Rozpočtovým opatřením bylo pro rok 2017 vyčleněno 80 mil. Kč s DPH. Aktuální čerpání k (8.12.) je 46,3 mil. Kč. 
Změna rozhodnutí o umístění stavby nabyla rozhodnutí dne 5.10.2017 – jedná se o úpravu trasy inženýrských sítí – 
vodovodního řadu, dešťového řadu, splaškového řadu, plynovodního řadu, přípojky NN, rozšíření veřejného osvětlení, 
přípojky SEK. 

V souladu s čl. 4.4. SoD, přílohy č. 1 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt podala E.PROXIMA žádost o 
prodloužení termínu dokončení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi“, objektů SO 01 Sportovní hala, SO 02 Venkovní 
plochy a SO 03 Inženýrské sítě, za předpokladu dodání projektové dokumentace pro stavební povolení do 
31.10.2017: 

Termín dokončení SO 01 Sportovní hala   do 15.4.2018 
Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy do 31.5.2018 
Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě  do 31.5.2018 

Rada města s prodloužením termínu dokončení díla souhlasila usnesením č. 550/2017.  

Dle platného územního rozhodnutí lze provádět tyto inženýrské sítě - NN, SLP, VO, plynovod, komunikace. Avšak 
realizace těchto sítí je prakticky možná až po provedení nejníže umístěných sítí. Jedná se o objekty dešťová a 
splašková kanalizace a vodovod, jejichž realizaci je zhotovitel oprávněn zahájit až po předložení rozhodnutí o změně 
stavby před dokončením s nabytou právní mocí. 
Aktuálně probíhá projednání s DOSS a správci sítí. Předpoklad získání změny stavebního povolení je konec února 
2018. Z tohoto důvodu OI předpokládá nutnost prodloužení termínu dokončení stavby. 
 
Postup výstavby "Městská sportovní hala v Kuřimi - novostavba"  
 
Práce na opláštění fasádním systémem a střešním plášti byly dokončeny. Probíhají práce na vyzdívání vnitřních 
příček ve 2 NP a na instalaci profesí (VZT,ZTI). 

Byl vybudován plynovod v celé délce. Dne 5.12.2017 došlo k přejímce na GridServices, s.r.o.. Dne 8.12.2017 
proběhla kolaudace na stavebním úřadě v Kuřimi.  

 
Související investiční akce: „Dopravní řešení ve sportovním areálu“ 
 
Dne 10.11.2017 byla na stavební úřad podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Po dodání souhlasu 
k trvalému odnětí půdy bylo dne 30.11.2017 zahájeno řízení pro umístění stavby. 

 

Zpracovala: ing. Renata Havlová, OI MěÚ 

Předkládá: David Holman, místostarosta 
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