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Přílohy: 
posouzení čp.1, Plešovec_(290272) 
 
 
Návrh usnesení: 
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu o stavebně technickém stavu budovy čp. 1 v Plešovci 
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s o u h l a s í  
s přípravou zásadní rekonstrukce objektu čp. 1 v Plešovci ve smyslu posouzení stavebně technického sta-
vu, zpracovaného Ing. Pavlem Olšovským z firmy BM - BAUMAS, spol. s r.o. 
v Kroměříži s tím, že rekonstrukce umožní vznik vhodných prostor pro veřejně prospěšné a společenské 
aktivity (hasiči, knihovna, sociální zázemí, společenská místnost, případně další) v jednopodlažním ob-
jektu s půdním prostorem, využitelným pro potřeby SMM. Součástí projektové přípravy stavby bude po-
dání žádosti o získání dotace. 
 
 
Důvodová zpráva: 
Odbor výstavby a životního prostředí opakovaně upozorňuje na velmi špatný stavebně technický stav budovy 
čp. 1 v Plešovci. Záležitost stavu objektu řešila rada města na zasedání dne 25.04.2018. S ohledem na stav 
věci byl stav objektu posouzen projektantem Ing. Olšovským, který potvrdil závažnost situace a doporučil 
neodkladné kroky k odstranění závad. Problém je možno řešit zásadní rekonstrukcí ve smyslu přiloženého 
posouzení, která umožní vznik důstojných prostor pro veřejně prospěšné a společenské aktivity (hasiči, kni-
hovna, sociální zázemí, společenská místnost, případně další) v jednopodlažním objektu, přijde však na znač-
né finanční prostředky, a to i při případném získání dotace. 

Alternativně je možno provádět dílčí opravy závadných částí stavby. Toto řešení přijde také draho, navíc zde 
budeme mít stále starou budovu se dvěma podlažími, obtížně využitelnými pro jakýkoliv účel.  

Krajní možností je prodej nemovitosti, avšak s ohledem na stavebně technický stav, dispoziční řešení, polohu 
nemovitosti v obci, tvar, velikost pozemku a složité vazby na sousedství lze předpokládat, že pokud by se 
nějaký kupec vůbec našel, prodejní cena by nebyla nijak vysoká. 

S ohledem na uvedené skutečnosti a závěry projektanta v přiloženém posouzení je odbor výstavby a životního 
prostředí toho názoru, aby se provedla zásadní rekonstrukce budovy s výše popsanými rysy. 
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POSOUZENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU

Technická zpráva

A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka

Stavba             - OBJEKT HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI PLEŠOVEC – posouzení stavebně 
technického stavu 

Místo stavby -            Plešovec č.p. 1

Parcelní číslo -           st.p. 346

Katastrální území -           Plešovec

Investor           -          Město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

Projektant -           BM - BAUMAS, spol. s r.o.
140 00 Praha 4, Na Veselí 51
IČ: 26142911

Zodpovědný projektant - Ing. Pavel Olšovský
Číslo autorizace: 1302162



BM – BAUMAS, spol. s r.o. – 140 00 Praha 4, Na Veselí 51                                                              IČ: 26142911

A.2 Seznam vstupních podkladů

Rozsah posouzení  vychází  z požadavků investora a stavebně technických podmínek.  Při zpracování 
posouzení na výše uvedený objekt byly použity následující podklady:

� požadavky investora 
� snímek z katastrální mapy
� fotodokumentace

Záměrem zadavatele je posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu hasičské s tím, že toto 
posouzení bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda je případná rekonstrukce objektu technicky možná a 
ekonomicky výhodná.

A.3 Údaje o území

a) rozsah   ř  ešeného území

Stavba se nachází na parcele st.p. 346, která je ve vlastnictví investora, v katastrálním území Plešovec. 
Stavba je umístěna v centru obce Plešovec a  je napojena pouze na některé inženýrské sítě – vzdušné vedení 
NN, vodovod a kanalizaci.
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b) údaje o ochran  ě   území podle jiných právních p  ř  edpis  ů   (památková rezervace, památková zóna,
zvlášt  ě   chrán  ě  né území, záplavové území apod.)

Stavba se nenachází v památkově chráněném území, dále se stavba nachází v záplavovém území Q 
100.

c) údaje o odtokových pom  ě  rech

Odtokové poměry území jsou stávající.

d) údaje o souladu s územn  ě   plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo
územní opat  ř  ení, pop  ř  ípad  ě   nebyl-li vydán územní souhlas

Objekt se nachází dle ÚPD v plochách OV.6 – plochy veřejné vybavenosti – plochy pro ochranu 
obyvatelstva. Umístění objektu splňuje požadavky územně plánovací dokumentace.

A.4 Popis stavby – stávající stav

Jedná se o dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený, celkového rozměru 18,5 x 12,5 m a celkové výšky 10,0 

m. Stáří objektu je možno dle dostupných podkladů odhadnout na cca 100 let, s tím, že zhruba v polovině 20-

tého století proběhla zásadní rekonstrukce přibližně do stávajícího stavu.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických cihel. 

Stropní konstrukce nad 1. a 2. NP jsou dřevěné trámové, strop nad podsklepenou částí je betonový do ocelových 

nosníků.

Střešní  konstrukce  nad  uličním  traktem je  sedlová  a  tvoří  ji  dřevěný  klasický  krov  s ležatou  stolicí,  krytina 

keramická střešní taška. Střešní kce nad  dvorním traktem je pultová a tvoří ji pravděpodobně dřevěná nosná kce 

osazená na nosné zdivo, krytinu tvoří asfaltový pás na plný záklop.

Objekt je připojen na inženýrské sítě pouze ze vzdušného vedení NN, vodovodní a kanalizační přípojkou, objekt 

není připojen na rozvody plynu.

Objekt v současnosti není využíván, slouží pouze k uskladnění části hasičské techniky místního SDH, v jedné 

místnosti  ve 2. NP je umístěna obecní knihovna.  Objekt není vytápěn a není  na něm prováděna pravidelná 

údržba.

        Zastavěná plocha : 205,0 m2

         Obestavěný prostor:  1640 m3
         Počet podlaží: 2 nadzemní a 1 podzemní
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A.5 Posouzení stávajícího stavu nosných konstrukcí

Svislé konstrukce

Stávající svislé konstrukce jsou zděné z cihel, v některých místech vykazují menší statické poruchy (praskliny). 

Tyto trhliny neznamenají výrazné statické narušení objektu, bude nutno je však sanovat.

Zdivo podsklepené části je silně podmáčené a silně degraduje vč. omítky. Vlhkost ve zdivu v některých místech 

vystupuje nad úroveň podlahy 1. NP. Sklepní prostory jsou v havarijním stavu. 

                          

                           

Stropní konstrukce
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Stropní  kce  nad  1.PP  jsou  betonové  do  ocelových  nosníků,  tyto  stropní  kce  jsou  vzhledem  k podmáčení 

konstrukcí v havarijním stavu – zkorodované, degradované. Stropní kce nad 1. a 2. NP jsou dřevěné trámové. 

Stav těchto konstrukcí odpovídá jejich stáří a také tomu, že objekt není udržován. Stropy nad 1. NP především 

v prostoru sálu jsou vzhledem k rozponu staticky nevyhovující – průhyb, kročejová nestabilita. Stropy nad 2. NP 

jsou viditelně promáčené, dá se předpokládat hniloba a napadení dřevokazným hmyzem a houbami. Tato stropní 

konstrukce je v havarijním stavu. Pokud nebude přistoupeno k celkové rekonstrukci objektu nebo jeho demolici, 

hrozí samovolné zhroucení těchto konstrukcí v některých částech objektu.

                        

                        

Střešní konstrukce a krytina
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Střešní  konstrukce  nad  uličním  traktem je  sedlová  a  tvoří  ji  dřevěný  klasický  krov  s ležatou  stolicí,  krytina 

keramická střešní taška. Střešní kce nad  dvorním traktem je pultová a tvoří ji pravděpodobně dřevěná nosná kce 

osazená na nosné zdivo, krytinu tvoří asfaltový pás na plný záklop.

Dřevěné  prvky  krovu  a  pultové  střechy  jsou  v některých  místech  napadeny  hnilobou  a  hmyzem,  v místech 

průsaku dešťové vody jsou dřevěné prvky krovu a pultové střechy v havarijním stavu. Střešní krytina pultové 

střechy je nevyhovující a je po době své životnosti.  Pokud nebude přistoupeno k celkové rekonstrukci objektu 

nebo jeho demolici, hrozí samovolné zhroucení těchto konstrukcí v některých částech objektu.

Izolace proti podzemní vodě a vlhkosti

Stávající izolace proti vodě v úrovni terénu vč. izolací suterénu jsou nefunkční, zdivo 1. PP je v současnosti silně 

podmáčené a  degradované, hrozí postupná degradace zdiva i nad úrovní podlahy 1. NP

A.6 Vnitřní instalace

Objekt je připojen na inženýrské sítě pouze ze vzdušného vedení NN, vodovodní a kanalizační přípojkou, objekt 

není připojen na rozvody plynu.

Stávající vnitřní instalace jsou v nevyhovujícím stavu, objekt není vytápěn.

ZÁVĚR:

Objekt hasičské zbrojnice v obci Plešovec je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, důvodem je především 

fakt, že je nevyužívaný a neudržovaný, dešťová voda do objektu prosakuje zespod i shora. Pokud nebude objekt 

v blízké  době  důkladně  zrekonstruován  nebo  pokud  nebudou  preventivně  odstraněny  staticky  nevyhovující 

střešní a stropní konstrukce, hrozí v některých částech objektu samovolné zhroucení těchto konstrukcí.

ODBORNÝ ODHAD NÁKLADŮ NA REALIZACI STAVBY (rekonstrukce):  8.500.000,- Kč bez DPH

Odhadovaný náklad na kompletní rekonstrukci objektu se v podstatě rovná ceně novostavby o shodném 
obestavěném prostoru.

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Olšovský
Číslo autorizace: 1302162

BM - BAUMAS, spol. s r.o.
V Kroměříži:  15.3. 2018
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