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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 

 

Veřejný zadavatel:   Město Lysá nad Labem 

Právní forma:    801 - obec 

Zastoupený:   Ing. Karlem Otavou 

IČ zadavatele:   00 239 402 

Sídlo:    Husovo nám. 23, 289 22  Lysá nad Labem 

tel.:    325 510 211 

kontaktní osoba:  Magda Šulcová dipl. tech. 

tel. 325 510 216 

e-mail: magda.sulcova@mestolysa.cz 

 

 

II. ÚČEL STUDIE 

Účelem studie je vytvořit koncept zástavby pozemku, architektonický návrh budovy sportovní 

haly a doprovodných staveb na pozemku a dále připravit podklad pro zpracování projektové 

dokumentace na tyto stavby. 

 

 

III. VÝCHOZÍ SITUACE 

Lokalita je umístěna v intravilánu obce v ulici Komenského. Řešený pozemek přímo sousedí 

s venkovním víceúčelovým sportovním hřištěm, které je využíváno pro základní školy i pro 

veřejnost. Okolní pozemky jsou územním plánem určeny pro potřeby sportu – OS (sport 

tělovýchova). Jedná se o rozsáhlé území, jehož rozloha výrazně přesahuje nároky na stavbu 

sportovní haly. V území i po realizaci sportovní haly zůstane značná územní rezerva pro další 

budoucí umístění staveb pro sport a tělovýchovu. Předmětné území má při svém východním 

okraji rovinatý charakter s návazností na souběžnou komunikaci v ulici Komenského (sever – 

jih), kolmo na ulici se pozemek zhruba v 1/5 začíná směrem na západ výrazně výškově 

zvedat, celkové převýšení v území ( východ – západ ) činí takřka 12m. Řešené území je dnes 

volným pozemkem. 

Při severním a západním okraji je území lemováno drobnější zástavbou rodinných domů. Na 

jižní straně navazuje řešené území na prostor existujícího sportovní areálu s atletickou dráhou 

a několika multifunkčními hřišti. Na východní straně přes ulici Komenského se nachází 

zástavba bytových domů, řadových garáží a rodinných domů. Území se nachází v širším 

středu města (dochozí vzdálenost 10 min), areál základních škol (dochozí vzdálenost 5min). 

Zámecký park (dochozí vzdálenost 5 min). 

V území nejsou v současnosti zbudovány žádná napojení nebo příprava pro napojení na 

technickou infrastrukturu. Většina tras inženýrských sítí je vedena souběžně v ulici 

Komenského.  

Přístup pro chodce je především po chodníku v ulici Komenského. Příchod pro žáky a 

studenty škol se předpokládá od jihu, taktéž po chodníku v ulici Komenského. Severní část 

území je pak přístupná z ulice Lom a po dokončení propojení s Rybízovou ulicí i z ulice 

Rybízová. V území nejsou v současnosti zbudovány žádné komunikace ani jiné dopravní 

stavby. 

 

III. CÍL NÁVRHU 

Základním cílem této poptávky je : 

1) architektonický návrh sportovní haly 

2) návrh úpravy přístupových ploch 

 



Požadavky na stavbu sportovní haly: 

Městská sportovní hala svými funkčními a dispozičními parametry má za úkol doplnit paletu 

sportovišť ve městě Lysá nad Labem o polyfunkční objekt, který bude schopný sloužit pro 

výuku tělovýchovy a sportu na základních i středních školách a zároveň podpoří rozvoj 

sportovních klubů a spolků ve městě. S ohledem na absenci většího společenského prostoru 

v Lysé nad Labem se předpokládá částečné využití Městské sportovní haly pro společenské 

akce. Sportovní hala bude vytvářet zázemí pro celý sportovní areál atletického stadionu a 

sportovních ploch stane se přirozeným těžištěm celé lokality. 

 

Užitné kapacity: 

Předpokládá se celoroční využití pro sálové sporty, hala bude v dopoledních hodinách 

využívána školami, v odpoledních a večerních hodinách pak sportovními organizacemi a 

spolky. Předpokládá se plné zaplnění rozvrhu haly, o víkendech pak budou probíhat soutěžní 

utkání a turnaje v kombinaci nájemních hodin pro veřejnost. Hala bude svou dispozicí 

uzpůsobena pro souběžné hodiny tělocviku pro dvě školní třídy. 

Sporty: Florbal, Volejbal, Basketbal, Futsal, Aerobik, Společenský tanec 

Maximální rozměr cvičební plochy při zasunutí spodní části tribun: 45 x 30 m.  

Kapacita tribuny při soutěžních utkáních pro 200 diváků. 

Parkování hala: 20+20 parkovacích stání, kolostavy 20 kol. 

Parkování pro atletický stadion: 20 

Přesná specifikace požadavků ze strany zadavatele na stavbu sportovní haly je řešena 

v příloze tohoto poptávkového návrhu č. 1 s názvem STAVEBNI PROGRAM A 

PODKLADY K ZADANI NÁVRHU. 

 

Návrhem se rozumí písemně a graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemců. 

 

 

IV. MINIMÁLNÍ  ROZSAH  A  FORMA   ODEVZADNÉHO  NÁVRHU 

Grafická část – elektronicky v tiskové kvalitě v jpg nebo pdf (počet nosičů ks 1x) + v tištěné 

podobě ve formátu nejméně A3 (počet výtisků 2x): 

a) výkres situace a širších vztahů, 

b) pohledy, 

c) vizualizace exteriéru, vč. zákresu do fotografie 

d) půdorys jednotlivých podlaží stavby 

e) údaje o ploše a objemu stavby + rámcový odhad nákladů stavby dle URS 

 

Textová část – stačí elektronicky ve formátu doc nebo PDF (počet nosičů ks 1x) : 

a) zdůvodnění základních principů a přínosů navrženého řešení, zejména funkční náplně 

a urbanisticko-architektonického řešení, 

b) informace o tom, jak byly naplněny požadavky zadání, 

c) výkaz ploch:  

1) plocha sportovišť,  

2) plocha ostatních funkcí, 

3) technické zázemí, 

4) parkovací stání, 

5) nezpevněné venkovní plochy, 

6) ostatní venkovní zpevněné plochy 

7) obestavěný prostor hlavní stavby 

8) zastavěná plocha budovy 

9) celková plocha pozemku 



 

 

 

V. SOUPIS  PODKLADŮ  POSKYTNUTÝCH  MĚSTEM 

1) zadání 

2) snímek z katastrální mapy předmětných pozemků, včetně tachymetrického 

zaměření v otevřeném formátu DWG 

3) územního plánu města - https://www.mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani/uzemni-

plan-lysa-nad-labem 

4) podklady o existenci sítí veřejné technické infrastruktury v blízkosti stavby v PDF 

5) geologický posudek ze sousedního sportoviště 

6) STAVEBNI PROGRAM A PODKLADY K ZADANI NÁVRHU 

 

 

VI.  TERMÍN  PODÁNÍ  NÁVRHU 

Návrhy budou podány do podatelny Městského úřadu Lysá nad Labem do 15:00 hodin dne 

24. října 2016 (pondělí). 

 

 

VII.  Odměna za zpracování návrhu 

Odměna za zpracování návrhu dle tohoto zadání činí 40.000,- Kč vč. DPH. Potvrzením 

výběru vítězného architektonického návrhu se rozumí ze strany zadavatele realizace 

výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení. 

 

 

VIII.  OSTATNÍ 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z návrhů bez udání důvodů. 

Odevzdané návrhy se nevracejí a zůstávají u zadavatele. 

V případě že se zadavatel rozhodne pokračovat v projektové přípravě, bude zpracovatel další 

projektové dokumentace vybrán na základě samostatného výběrového řízení. 

Identifikační údaje zpracovatelů mohou být zveřejněny. 

 

 

IX.  AUTORSKÁ  PRÁVA 

Zpracovatelé berou na vědomí, že předáním návrhů zároveň poskytují zadavateli potřebné 

autorské licence k jejich dalšímu využití za účelem zpracování projektové dokumentace a 

následně k provedení stavby.  

 

 

 

V Lysé nad Labem dne 10. 8. 2016 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Ing. Karel Otava 

starosta města 

https://www.mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-lysa-nad-labem
https://www.mestolysa.cz/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-lysa-nad-labem


 


