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05. 11. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nově opravené
zázemí fotbalového hřiště Český lev
v Neštěmicích
Na základě výsledku vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu byla dne 26. 11. 2018 podepsána smlouva o dílo na akci „Oprava zázemí
fotbalu na hřišti v Neštěmicích“ s vítězným uchazečem Ing. Václavem Kašou.
Celková hodnota dokončeného díla činí 4.680 tis. Kč bez DPH, finanční prostředky poskytl v plné výši zřizovatel - tedy Statutární město Ústí
nad Labem.
Staveniště bylo zhotoviteli předáno 5. 12. 2018 s termínem ukončení díla k 31. 10. 2019. Práce však byly dokončeny před termínem a dílo
bylo objednateli předáno již ke dni 19. 9. 2019.
Po celou dobu probíhala realizace všech prací bez omezení provozu fotbalového stadionu - zhotoviteli tak za tento vstřícný a konstruktivní
přístup patří velké poděkování.
Předmětem realizace díla byla zejména oprava budovy šaten, tj. oprava sprch a WC (výměna dlažby, obkladů, rozvodů vody, podomítkové
sprchy, osvětlení, VZT, zhotovení nové hydroizolace), oprava šaten (omítky, dlažby, okna, osvětlení), výměna poškozené či nefunkční části
kanalizace, výměna oken a dveří, nové vybavení šaten, oprava chodby, výměna rozvodů ZTI a TUV, doplnění zásobníku TUV, výměna
osvětlovacích těles, lokální oprava omítky vč. výmalby, oprava omítky objektu vč. soklu z marmolitu, okapového chodníku za objektem vč.
hydroizolace, oprava části venkovní kanalizace, výměna dešťových svodů ze střechy, oprava dřevěného podhledu střechy. Dále vybudování
nového oplocení podél travnatého hřiště, tj. demontáž stávajícího oplocení, nové betonové patky a nové oplocení vysoké 5 metrů.
Součástí díla byla i oprava rozvodu zavlažování travnatého hřiště a částečná provizorní oprava chodníku podél tribuny, tj. oprava prasklin
asfaltového povrchu, oprava opěrné zídky, výměna potrubí zavlažování a oprava přístřešku čerpadla.
Kompletní rekonstrukce chodníku bude realizována v další etapě spojené s rekonstrukcí přilehlé tribuny pro diváky. Opravené šatny byly
průběžně - již od března 2019 - předávány do užívání fotbalistům.
Dne 5. 11. 2019 proběhla prohlídka opravených prostor a byla slavnostně přestřižena páska za přítomnosti vedení Městských služeb Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace, primátora Statutárního města Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petra Nedvědického, jeho 1. náměstkyně Ing. Věry
Nechybové a 3. náměstka Ing. Pavla Tošovského.
Přejeme, aby opravené prostory fotbalistům FK Český lev Neštěmice dobře sloužily co nejdéle.
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