
Přístavba pavilonu základní školy 

Odpovědi: 

1) Ano nejsou. Je to studie. Studie, která není ani položkou ve smlouvě o dílo na projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení. Tzn. je zpracovávána zdarma před započetím 

projekčních prací. 

2) Nerozumím připomínce. Přístavbou vzniknou místnosti, které bude město potřebovat a které 

zadá. Studie je jen návrhem, který má být připomínkován a upřesněn. Jaké prostory vzniknou 

není v kompetenci projektanta. 

3) Studie kalkuluje s jednou učebnou a dvěma kabinety. V učebně je navržena nábytková stěna 

jejíž součástí by mělo být umyvadlo. V projektové dokumentaci bude samozřejmě každá třída 

vybavena umyvadlem.  

4) Nevím jak k tomuto výpočtu došlo. Kapacita bude stanovena zvolenými skřínkami v šatnách. 

Šatny jsou víceméně jednou místností s možností členění zvoleným nábytkem. Tvar 

jednotlivých řad skříněk je plně v kompetenci provozovatele. Je možné je umístit do všech 

možných tvarů.  

5) Nerozumí připomínce. Pravděpodobně odpověď viz předchozí bod. Pokud jsou přece jen 

nějaké stěny, pak se patrně jedná o stěny nosné.  

6) Prioritou projektanta je přivézt do prostor šaten maximum denního světla v souladu 

s platnou legislativou. Strkanice dětí lze řešit úpravami v návazné projektové dokumentaci. 

7) Skřínky budou umístěny tak aby vyhovovali provozovateli tzn. ZŠ. Nejsou součástí budovy. Viz 

předchozí body. 

8) Dispozice bude v dalším stupni konzultována s dotčenými orgány vč. hygieny. Pokud bude 

cokoliv znemožňovat umístění, bude to provedeno jiným způsobem. 

9) Ano je to tak. Výtah bude v projektové dokumentaci zastavovat v podlažích, která 

provozovatel určí. 

10) Na řešení nezbývá než trvat. Přístavba je přistavována na východní stranu budovy s výškou 

více než 20 metrů v hřebeni střechy. Ze strany školy těžko dojde k prosvětlení chodby. Jediné 

vhodné řešení je horní osvětlení. Nesouhlasím s tvrzením, že se jedná o náročný stavební 

prvek. Tyto prvky umísťujeme a nejen my do mnoha zejména školských budov bez problému.  

11) Využití suterénu nebylo zadáním studie. 
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