
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Materiál pro: jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 2. 2. 2022

Projekt sportovní haly

Zprávu předkládá: Mgr. Karel Marek

Zprávu vypracoval: Mgr. Karel Marek, Vladislav Šplíchal

Důvodová zpráva:

V rámci realizace výstavby Sportovní haly byly v průběhu roku 2021 schváleny 3 změnové listy navyšující
cenu díla o 10 215 922,89 Kč, tj. o 8 442 912 Kč bez DPH:

Změnové listy Typ Cena bez DPH

ZL 1 - změna skladby spodní stavby snížení ceny díla -29 766 Kč

ZL 2 - odkopání ZS na nížší úroveň než předpokládal projekt 
a odvoz zeminy

zvýšení ceny díla 4 211 266 Kč

ZL 3 -změna skladby střešního a obvodového pláště v 
návaznos- na vyžádanou změnu PBŘ, aby došlo k navýšení 
užitných kapacit sportovní haly

zvýšení ceny díla 4 261 412 Kč

Celkem bez DPH 8 442 912 Kč

Celkem s DPH 10 215 922,89 Kč

Ve zdůvodnění k změnovému listu číslo 3 je napsáno (viz příloha):
Změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznos� na vyžádanou změnu požárně bezpečnostního
řešení  (PBŘ),  aby došlo k navýšení  užitných kapacit sportovní haly.  V  návaznos� na tento požadavek je
nutné  navýšení  požární  odolnos�  konstrukcí  sportovní  haly.  Použité  skladby  obvodové  KCE  musejí  být
nehořlavé, došlo tedy k zásadní záměně dřevěného sendvičového pláště (střechy i obvodového zdiva). Dále
došlo ke změně materiálového řešení u kontaktního zateplovacího systému.

Tedy aktuálně dochází k úpravě projektové dokumentace,  speciálně k úpravě požárně bezpečnostního
řešení (PBŘ) stavby za účelem zvýšení kapacity Sportovní haly.

Dále dle zápisů z kontrolních dní je zřejmé, že se řeší mobilní tribuny. Nemáme však zatím informace o
tom, zda byla dopracována projektová dokumentace (PD) řešící typ, kapacitu a umístění těchto tribun.  

Podezření na nesoulad mezi požadavky města a výslednou projektovou dokumentací jsme upozornili již na
jednání zastupitelstva města dne 17. 2. 2021, bod se však projednal až na ZM 12. 5. 2021 (viz příloha). 

Původní návrh našeho usnesení :
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
ukládá paní místostarostce města Romaně Fischerové upravit projekt sportovní haly, tak aby:

1) balkón obsahoval minimálně 50 míst k sezení,
2) hlavní sál obsahoval vysouvací tribuny s minimálně 180 počtem míst,
3) umožnil konání kulturních akcí do maximální kapacity sportovní haly ve výše 466 osob.

Návrh však nebyl přijat. 

Hlavním důvodem bylo, že zde bylo prostřednictvím zástupce dodavatele PD p. Ing. Slánským a zástupce
vedení  města  pí.  místostarostkou  Fischerovou,  prohlašováno  a  tvrzeno,  že  naše  obavy  jsou
neopodstatněné, a že žádná úprava PD či konkrétně její části PBŘ není nutná, jelikož hala má kapacitu
466 osob a mobilní tribuny tvoří dodatečné vybavení (podobné skříním), které je možné pořídit později.
Z tohoto důvodu nás uvedené zjištěné skutečnosti velmi překvapují.

Vyvstává tady otázka, proč v současné době probíhají jakékoliv projektové úpravy ve zmiňované části PD,
tedy v části PBŘ. Pokud opravdu byly v průběhu stavby zjištěny nedostatky v této části  PD, je nutné
zajistit, aby městu Lysá nad Labem nevznikla další finanční škoda, a to platbou vícepráce, které byly
zaviněné špatně  vypracovanou  PD,  nebo  prací  zodpovědné  osoby  na  straně  města.  Dle  probíhajících
víceprací souvisejících nejen s uvedenou PBŘ stavby je zřejmé, že naše připomínky byly opodstatněné, ze



strany vedení města řádně nevypořádané, a dokonce je zde podezření, že ZM bylo uvedeno ze strany
dodavatele projektu v omyl na jednání 12. 5. 2021. 
S ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k nebezpečí existence případných dalších nedostatků v PD opět
vznášíme i některé dotazy prezentované v bodě 20 jednání na ZM dne 12.5.2021.

1) Úprava PBŘ – kapacita haly
- Jaká byla skutečná kapacita haly dle původní PD v souvislosti nutné změny PD části PBŘ?
- Jaká bude kapacita haly po změně PD části PBŘ?
- Jaký je celkový finanční náklad nad rámec smlouvy vyplývající z této úpravy?
- Kdy bylo město Lysá nad Labem poprvé upozorněno na nutnost změny PD v části PBŘ?
- Jaké  byly  učiněny  kroky  vůči  projektantovy  stavby  v souvislosti  s takto  deklarovanou  chybou

v předané PD?

2) Původní PD neobsahovala mobilní tribuny
- Proč neobsahovala původní PD mobilní tribuny?
- V jaké fázi je příprava na instalaci vysouvacích tribun?
- Jaké tribuny byly zvoleny a s jakou kapacitou?
- Kde  budou  tyto  tribuny  umístěny  a  v jakém rozsahu  omezí  využití  sportovišť  hlavní  haly  při

úplném vysunutí?
- Kolik bude stát dodatečná instalace těchto tribun?

3) Omezení využití hlavního sálu pro kulturní akce pro 150 osob
- Počítá úprava PD části PBŘ i se změnou využití pro kulturní akce, resp. s navýšením kapacity pro

tyto akce?

4) Jaké další úpravy oproti původnímu zadání proběhly a jak probíhá kontrola stávající PD
- Došlo k dílčím úpravám dispozice místností?
- Došlo k dílčím úpravám jiných technologií TZB?
- Došlo k jiným úpravám nezmíněným výše?
- Jak probíhá komunikace s autorem PD ohledně vzniklých vícenákladů resp. jeho podílu na těchto

vadách v projektu?

Závěr: Sportovní hala byla vždy prezentována jako multifunkční hala a vždy se předpokládalo, že bude
občas využívána pro větší kulturní aktivity. Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu zadání a zajistit
možnost konání kulturních akcí do výše celkové kapacity dané Požárně bezpečnostním řešením stavby,
a to 466 osob.

Přílohy:
1) Bod ke sportovní hale projednávaný na ZM 12. 5. 2021
2) Soupis požadavků zadavatele v rámci výběru zhotovitele projektu
3) Změnový list číslo 3

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
I. ukládá paní místostarostce Romaně Fischerové

a) vypracovat podrobnou zprávu o stavu prací na akci: Výstavba Sportovní haly města Lysá nad
Labem, jejíž součástí budou i odpovědi na otázky uvedené v předkládané důvodové zprávě

b) seznámit zastupitele se všemi informacemi ohledně víceprací tohoto projektu
Termín: do 28. 2. 2022 

II. schvaluje  do  své  výlučné  kompetence  schválení  změny  kapacity  Sportovní  haly  a  změny
dispozičního řešení oproti platné projektové dokumentaci.



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 12. 5. 2021

NEPROJEDNANÝ BOD - Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií 
a finální projektovou dokumentací (DPS)

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Mgr. Karel Marek

Důvodová zpráva:
Po prostudování dokumentace pro provedení stavby (DPS, finální projektová dokumentace) sportovní haly bylo zjištěno, 
že dokumentace pro provedení stavby obsahuje mimo jiné tyto 3 znepokojivé části:

1) Balkón obsahuje 50 míst pro diváky, pouze však na stání

Dle DPS z důvodu změny únikové cesty není možné umístit na balkón místa k sezení (viz důvodová zpráva v .pdf)

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována dne 25. 9. 2019 na zastupitelstvu města, avšak obsahovala 
balkón i se 70 místy k sezení. Únikový východ bych veden až za místy k sezení (viz důvodová zpráva v .pdf).

Závěr: sportovní hala potřebuje mít na balkóně místa k sezení, proto je nutné změnit únikovou cestu a vrátit se zpět k 
původnímu uspořádání balkónu se 70 sedadly pro diváky.

2) Hlavní hala neobsahuje vysouvací tribuny

DPS na výkresu hlavní haly neobsahuje vysouvací tribuny. Tedy projektová dokumentace (DPS) neřeší umístění tribun a 
jejich dopad na palubovku, či kotvení. Díky chybějícím tribunám nesplňuje aktuální DPS požadavek na 200 diváků na 
tribunách, viz Soupis požadavků zadavatele. Zapracování vysouvacích tribun do projektu je potřeba, i když bude 
schváleno, že v rámci výstavby ze zatím nebudou tribuny realizovat. Bude se však realizovat stavební příprava, pro 
jejich budoucí nákup (viz důvodová zpráva v .pdf).

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována dne 25. 9. 2019 na zastupitelstvu města, avšak obsahovala i 
tribuny v hlavním sále se 180 místy k sezení (viz důvodová zpráva v .pdf).

Závěr: Sportovní hala potřebuje mít tribunu pro 200 diváků, tak aby se v ní mohli konat sportovní, či kulturní akce. 
Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu uspořádání hlavního sálu i s tribunami. Samotné tribuny se při výstavbě 
nemusejí nakupovat, ale musí je obsahovat projektová dokumentace a v rámci jeho realizace je nutné udělat 
přípravnou fázi.

3) Omezení využití hlavního sálu pro kulturní akce pro 150 osob

DPS je v části Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) i v souhrnné technické zprávě je využití hlavního sálu pro 
kulturní akce pouze pro 150 osob.

Citace PBŘ, str. 5:
“Pokud se v prostoru velkého sálu budou pořádat kulturně či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem 
osob, které v souladu s ČSN 73 0818 nesmí překročit mez 150 osob – což prakticky znamená projekčně 100 osob.”

Citace ze souhrnné technické zprávy, str. 82:
“Pokud se v prostoru velkého sálu budou pořádat kulturně či společenské akce musí se počítat s omezeným počtem 
osob, které v souladu s ČSN 73 0818 nesmí překročit mez 150 osob – což prakticky znamená projekčně 100 osob.
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována dne 25. 9. 2019 na zastupitelstvu města, avšak obsahovala, že 
hala bude kromě sportu využívána i pro kulturní aktivity a veřejná setkávání. Z presentace DUR, slide 5:

Závěr: Sportovní hala byla vždy presentována jako multifunkční hala a vždy se předpokládalo, že bude občas využívána 
pro velké kulturní aktivity. Proto je potřeba se vrátit zpět k původnímu zadání a zajistit možnost konání kulturních akcí 
do výše celkové kapacity dané Požárně bezpečnostním řešením stavby v to 466 osob.



Přílohy:
1) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) presentována na zastupitelstvu města
2) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – výkres 1. nadzemního podlaží
3) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) – výkres 2. nadzemního podlaží
 4) Soupis požadavků zadavatele v rámci výběru zhotovitele projektu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 ukládá
paní místostarostce města Romaně Fischerové upravit projekt sportovní haly, tak aby:
1) balkón obsahoval minimálně 50 míst k sezení,
2) hlavní sál obsahoval vysouvací tribuny s minimálně 180 počtem míst,
3) umožnil konání kulturních akcí do maximální kapacity sportovní haly ve výše 466 osob.

Termín: do 30.6.2021

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         








































































