Technická zpráva
Název stavby:
Místo stavby:
Kraj:
Investor:
Parcela:

Vikýřovice- hřiště na ul. Okružní
Vikýřovice
Olomoucký
Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice, IČ 00635898
p. č. 935/1 v k. ú. Vikýřovice

Popis stávajícího stavu:
Hřiště na ul. Okružní, na které bylo vydáno rozhodnutí o využití území Č.j.výst.1613/00-Ing.Z
ze dne 6. 6. 2000, bylo postaveno v r. 2000. Rozměry hřiště jsou 22 x 12,5 + 5 x 12 + 6 m.
Povrch hřiště je písčitý tl. 50 mm. Hrací plocha je ukončena chodníkovými obrubníky. Plochy
kolem hrací plochy jsou zatravněny. Celý obvod hřiště je opatřen oplocením o výšce 3,0 m
s jednou vstupní brankou. Toto oplocení tvoří zábranu proti létajícím míčům. Hřiště je
využíváno pro odbíjenou, nohejbal, badminton, malou kopanou a ping- pong. Součástí hřiště
jsou 2 ks zabudovaných branek s basketbalovými koši a železobetonový ping- pongový stůl.
Toto zařízení zůstane součástí nového hřiště s umělým povrchem.

Popis nového řešení:
Stávající hřiště na ul. Okružní z r. 2000 s písčitým povrchem nesplňuje požadavky na
sportovní aktivity dnešní doby. Proto se rozhodl provozovatel sportovního hřiště k
vybudování a položení nového umělého povrchu. Po odstranění stávajícího podkladu bude
provedeno drenážování tak, aby voda, která bude vsakovat na hřiště, byla odvedena mimo
hřiště. Následně se bude pokládat vrstva štěrkopísku tl. 5- 6 cm a podklad z drceného
kameniva vel. 32- 63 mm tl. 20 cm. Po rozložení a zhutnění bude položena štěrkodrť frakce
8- 32 mm o tloušťce 8 cm. Závěrečná vrstva pod umělým trávníkem bude ze štěrkopísku
frakce 0– 4 mm, tl. 2 cm. Po položení propustného podloží bude osazen umělý trávník určený
pro multisportovní využití.
Součástí vybavení hřiště je osazení volejbalových sloupků, síť na volejbal, síť na nohejbal, 2
ks sítí na házenou a 2 ks sítí na basketbalové koše. Rozměr hřiště zůstane zachován.

Přílohy:
1. Katastrální mapa
2. Situace
3. Detaily- vzorová skladba vrstev pod umělou trávou
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