STUDIE PROVEDITELNOSTI
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ
PPP SK V BEROUNĚ
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1

Úvod

1.1

Identifikační údaje

Akce:

Studie proveditelnosti
Odloučené pracoviště
PPP SK v Berouně

Místo:

U Stadionu 499/3
266 01 Beroun-Město
Česko

Katastrální území:

Beroun [602868]

Zadavatel:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
Jaselská 826
Kolín IV
280 02 Kolín
IČO: 70836311
PhDr. Jaroslava Štětinová
tel.: +420 321 717 168
reditelstvi@pppsk.cz

Zpracovatel:

Mag. arch. Jaroslav Trávníček
Na Bateriích 420/53
162 00 Praha
IČO: 68855958
DIČ: 7309190394
tel.: +420 723 800 402
jaroslav@travnicekarchitects.eu

Datum:

březen 2022
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1.2

Podklady

příloha č. 2 smlouvy o dílo „Podklady pro zadání studie proveditelnosti vybudování
odloučeného pracoviště PPP SK v Berouně“
online nahlížení do katastru nemovitostí
platný územní plán města Beroun včetně platných změn
vyjádření správců sítí tech. infrastruktury o existenci sítí tech. infrastruktury
původní návrh na postavení RD ředitele Obchodní akademie
zakreslení půdorysů stávajícího objektu z 03/2022
stavebně-technická pasportizace stávajícího stavu objektu z 28.03.2022

1.3

Účel studie proveditelnosti

Cílem projektu je zvýšení kapacity a zlepšení dostupnosti školských poradenských služeb PPP
SK v okrese Beroun..
1.4

Řešené pozemky podle katastru nemovitostí

Katastrální území Beroun
Parcelní číslo
Vlastník

Výměra [m2]

Způsob využití

Druh pozemku

149
zastavěná plocha a nádvoří
st. 1192
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
849/31

3736

jiná plocha

ostatní plocha

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
st. 1172/1
5547
zastavěná plocha a nádvoří
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
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2
2.1

Stávající území a stavby
Popis území

Místo pro stavbu je v rámci města východně od centrální historické části obce. Leží na spojnici
mezi vlakovým i autobusovým nádražím s Husovo nám., v areálu Obchodní akademie Beroun,
Domu dětí a mládeže Beroun. Orientace místa stavby do zahrady, na jih, s volným výhledem
přes říčku Litavka.

Obr. 1 -

Snímek ortofoto

Koryto říčky Litavka na JV a veřejný prostor kolem areálu Obchodní akademie, Domu dětí a
mládeže označený v ÚP kódem regulativu „PZ s hvězdičkou“ se nachází v záplavovém území
Q100 (zaplaveném při stoleté vodě).
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Obr. 2 -

Obr. 3 -

Snímek stávajícího objektu v řešené části – pohled od říčky Litavka

Snímek podél SV fasády stávajícího objektu - pohled na zahradu směrem k říčce Litavka
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Obr. 4 2.2

Snímek stávajícího objektu – pohled od Obchodní akademie

Popis území dle ÚP

Platným územním plánem je řešené území v zastavěném urbanizovaném území s
funkčním využitím plochy veřejná vybavenost a s kódovým označením OV. Dále je k funkčnímu
využití plochy uveden výpis z textové části ÚP:

Hlavní využití:
areály, stavby a zařízení veřejné občanské vybavenosti (zejména pro školství, zdravotnictví,
sociální péči, kulturu a veřejnou správu)

Přípustné využití:
administrativa

stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely
novostavby maloobchodních zařízení do 150 m2 celkové prodejní plochy (stanovení vyšší
výměry je možné výhradně v případě využití stávajících objektů a je podmíněno kladným
posouzením urbanistických předpokladů úřadem územního plánování a architektem města)
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bydlení v pohotovostních nebo služebních bytech, případně v bytě vlastníka zařízení
zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény apod.)
přechodné ubytování zaměstnanců, turistů, studentů a žáků
stravovací služby
veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro
relaxaci, orientaci a informace
dětská hřiště
sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !)
parkoviště pro potřebu zóny
nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím
přechodné ubytování jiného druhu, než je uvedeno v přípustném využití
stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností způsobují překročení
stanovených limitů zatížení okolí hlukem, prachem, nebo zatěžují okolí exhalacemi (např.
autodílny, klempířské provozovny, …), organoleptickým pachem, apod. – a to i druhotně
např. zvýšením dopravní zátěže
komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu)

Podmínky:
parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku
v lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo směsného
odpadu
investor, resp. vlastník stavby je povinen zajistit výsadbu doprovodné zeleně
v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást
stavebního objektu
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Prostorové uspořádání:

účelové stavby a provozovny nesmí svým provozem negativně ovlivňovat sousední obytné
zóny. Nové objekty nebo nástavby, přístavby a stavební úpravy původních objektů musí
formou zastřešení, výškou římsy a hřebene respektovat kompoziční vztahy a reagovat na
měřítko, kontext a charakter okolní zás
zástavby.
tavby. Výška objektu jako solitru
solitru (není -li vázána
hladinou sousedních objektů) by měla odpovídat max. třem nadzemním ppodlažím
odlažím s
ustoupeným čtvrtým podlažím nebo podkrovím; ojedinělé vyšší objekty charakteru
kompozičních dominant v max. rozsahu do 5 % plochy stavby posoudí místně příslušný úřad
územního plánování a architekt města na základě předloženého prověření kompozič ních
vztahů a zákresu vizualizace do panoramatu města z individuálně určených stanovišť.
Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, relaxační sportoviště (nekrytá
veřejná). KZ = 0,40

Obr. 5 -

Výřez hlavního výkresu ÚP
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3
3.1

Podstata projektu
Stručný popis projektu

Jedná se o variantní řešení, návrhy staveb odloučeného pracoviště PPP SK v Berouně
3.2

Varianty řešení

I. varianta
Rekonstrukce stávajícího objektu s přístavbou. Tato varianta spočívá v citlivé rekonstrukci
stávajícího objektu, původně RD ředitele školy (za 1. republiky) a dřevěné přístavbě s intenzivní
zelenou střechou např. Bauder BioTop (bez rozvodů, koncových prvků vody a kanalizace, pouze
s odbornými pracovnami, kancelářemi a zázemím pro archivaci).
V rámci této studie proveditelnosti jsme se zadavatelem dospěli k názoru, že původní RD
ředitele školy má neměřitelnou přidanou hodnotu. Opravenou "chaloupku" s elegantní
přístavbou budou děti myslíme vnímat velmi pozitivně. Dle našeho úsudku půjdou děti pro radu
za psychologem raději do zrekonstruované původní stavby.
Orientační cena stavebních prací V1 k 04.2022 je dle paní rozpočtářky Husákové 26.598.700,- Kč
bez DPH. Předpokládaná doba výstavby cca 6 měsíců.
II. varianta
Demolice stávajícího objektu, výstavba nového objektu. Tato varianta spočívá v demolici
stavajícího objektu, výstavbě nového, nepodsklepeného
s provětrávanou např. Alucobond fasádou na SZ, SV, JV, předsazenou ocel. konstrukcí s
integrovanými Schüco Al roletami směrem na JZ, zelenou intenzivní střechou např.
BauderBiotop, výtahem pro tělesně postižené.
Nový objekt urbanisticky vychází z šířky traktu Obchodní akademie, nepřesahuje její stávající
východní ohraničení. Novostavba vytváří s budovou akademie blok, který svým předsunutím
směrem do zahrady, k říčce Litavka neuzavírá.
Orientační cena stavebních prací V2 k 04.2022 je dle paní rozpočtářky Husákové 28.632.000,- Kč
bez DPH. Předpokládaná doba výstavby cca 7-8 měsíců.
III. varianta
Zachování stávajícího objektu, výstavba nového objektu. Návrh nové budovy respektuje soubor
staveb mezi kterými je navržen, RD (původně ředitele školy z 1. republiky). Umístěním na
pozemku č. 849/31 zachovává návrh budovy PPP SK v Berouně charakter prostoru do kterého
byl navržen původní-historický RD, možnost vytvoření zahrady s využitím pro celý areál školy,
domu dětí a mládeže.
Zasazením nového objektu do zahrady vzniká výrazná přidaná hodnota, kterou reflektuje
navržené dispoziční řešení. Čekárna, kuchyňka-konferenční místnost, odborné pracoviště
s výhledem do zeleně.
Mezi ustoupeným 2.NP a severo-východní fasádou v sousedství přilehlého objektu domu dětí a
mládeže vznikla zelená střecha s možností vytvoření venkovní terasy chráněné před vnějšími
pohledy prostřednictvím perforovaných, bezúdržbových, pozinkovaných plechů provětrávané
fasády. Taková to venkovní terasa může být za pěkného počasí využívána jako odborné
pracoviště, nebo např. relaxační plocha pracovníků PPP SK v Berouně.
Za účelem minimalizace stavebních nákladů navrhujeme situovat do 1.NP větší počet odborných
pracovišť, tak aby osoby s omezenou schopností pohyb nemuseli výtahem do 2.NP.
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Orientační cena stavebních prací V3 k 04.2022 je dle paní rozpočtářky Husákové 28.161.000,- Kč
bez DPH. Předpokládaná doba výstavby cca 7-8 měsíců.
IV. varianta
Rekonstrukce stávajícího objektu, bez přístavby. Tato varianta s ohledem na prostorové
požadavky zadavatele, platné předpisy a normy pro požadovaný typ pracoviště pedagogicko
psychologické poradny nemá využití.

V případě architektonického návrhů V1, V2 a architektonického návrhu V3, které jsou součástí
této studie proveditelnosti se jedná o dílo autorské, chráněné Autorským zákonem.
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4
4.1

Stávající stav
Stávající budova, původně
pů
RD ředitele
editele Obchodní akademie.

viz. Stavebně-technická pasportizace stávajícího stavu objektu U Stadionu 449, Beroun
(areál DDM Beroun) z 28.03.2022, autorizovaná Ing. Martinem Volfem, Ph.D
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4.2

Stávající situace místa stavby, napojení na technickou infrastrukturu

Areál Obchodní akademie Beroun, Domu dětí a mládeže Beroun je napojen na tyto sítě
technické infrastruktury:
sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
podzemní sítě NN, VN společnosti ČEZ Distribuce a.s.
plynovod STL PE d 110 a d 90 + STL plynovodní přípojky společnosti GasNet
neprovozovaný plynovod STL OC DN 80
vodovod a kanalizace společnosti VAK Beroun
Pravděpodobně z důvodu nerespektování povinnosti vlastníka
uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby
dle zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1 (kde je mimo jiného uvedeno, že pokud se
dokumentace stavby nedochovala, je vlastník nemovitosti povinen pořídit dokumentaci
skutečného provedení stavby), dále opakovat ve stanovených časových periodách revize
technických zařízení, bohužel nelze lokalizovat podzemní sítě technické infrastruktůry
v areálu Obchodní akademie Beroun, Domu dětí a mládeže Beroun.

5. Závěr

Varianty jsou navrženy tak, aby z dlouhodobého hlediska vyžadovali minimální dodatečné
náklady v provozní fázi. Zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje mají s realizací i se
zabezpečením provozu a údržby obdobných projektů zkušenosti a z tohoto důvodu je riziko
nesprávného vedení investiční či realizační fáze minimální. Projekt je neziskový, veřejnoprávní
povahy. Jeho cílem není návratnost vložených finančních prostředků, ale veřejný prospěch.
Obě navržené varianty prokazují věcnou i ekonomickou proveditelnost projektu.
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