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Úvod
Město Litomyšl se rozhodlo zvýšit kapacity pobytových zařízení sociálních služeb a zkvalitnit jejich stávající
úroveň, proto si stanovilo jako strategický cíl vybudovat nový objekt domova pro seniory, který by nabídnul svým
klientům široké spektrum sociálních služeb zaměřených na již nesoběstačné seniory vyžadující 24 hodinovou
péči. Následný provoz nově vzniklého objektu sociálních služeb plánuje Město realizovat prostřednictvím své
příspěvkové organizace. Nový objekt sociálních služeb se budu nacházet v těsné blízkosti nemocnice, v ulici
Zdeňka Kopala. K tomuto záměru existuje platné stavební povolení.
Město u tohoto projektu zvažuje různé formy spolupráce se stavební společností. Záměrem je rovnoměrné
zatížením rozpočtu Města a to ideálně do 10 až 15 let, například různými formami tzv. dodavatelského úvěru.
Cílem tohoto průzkumu trhu je získání zpětné vazby od potenciálních zhotovitelů, stavebních společností nad
možnostmi a mezemi realizace tohoto záměru. Více informací o plánované výstavbě nového objektu sociálních
služeb se dozvíte na následujících stranách tohoto dokumentu.

Lokalita
Pro umístění nového domova důchodců bylo zvoleno místo při jižním okraji Litomyšle,
v prostředí rezidenčního sídliště nedaleko nemocnice. Pozemek se nachází v ulici
Zdeňka Kopala v bezprostřední blízkosti bytových domů z dílny předních českých
architektů, které se vyznačují přívětivým měřítkem a promyšlenou koncepcí
veřejných, poloveřejných a soukromých venkovních prostor.
Území se stále rozvíjí a parcela pro domov seniorů je součástí
zamýšleného urbanistického generelu pro rozšíření rezidenční
kapacity Litomyšle. Prioritou návrhu je co největší urbanistická
integrace domova v daném kontextu, který se vyznačuje:
• Výrazná terasovitost terénu
• Snižování podlažnosti budov směrem od centra
• Jednotící hladina plochých střech
• Kryté venkovní prostory často doplňující sousední
rezidenční zástavbu
• Rytmické opakování architektonických prvků, řád, výrazová
jednoduchost a čistota

Nemocnice

Umístění nového
domova důchodců

Věcný popis
Jedná se o novostavbu Domova pro seniory v Litomyšli s kapacitou 80-100 klientů. Budova bude třípodlažní s
horními dvěma obytnými podlažími a přízemím. V přízemí bude umístěna vstupní hala, administrativní a
technické zázemí, kuchyně.
Pokoje budou umístěny ve druhém a třetím podlaží. Každé patro je rozděleno na 2 samostatné oddělení. V
každém oddělení je multifunkční prostor, který slouží jako jídelna pro klienty. Díky variabilním paravanům bude
prostor sloužit i k aktivizačním a volnočasovým činnostem, případně k posezení s blízkými s pocitem vyššího
soukromí. V každém oddělení je kuchyňka, která je určena klientům pro servírování jídel a přípravu nápojů. Ke
každému oddělení je přičleněna zimní zahrada, která slouží obyvatelům pro relaxaci a setkávání se s blízkými.
Pokoje budou vybaveny dle materiálně-technického standardu. Každý pokoj má vstupní předsíňku s vestavěnou
skříní, ze které je přístup do bezbariérové koupelny, vybavené sprchovým místem se sedátkem, záchodem a
umyvadlem. V pokoji je malý kuchyňský kout, který nabízí jen základní vybavení. Zásadní je umístění (polohovací
elektrické) postele. V případě soužití dvou osob v jednom pokoji je možné jednotlivá lůžka zastínit mobilním
paravanem.

Vizualizace domova pro seniory

Dotčené pozemky a stavební povolení
• Vlastníkem pozemků p. č. 1330/15, 1330/22, 1334/3, 1340, 1346/29, 2307/1 je město Litomyšl.
• Vlastníkem pozemku p. č. 1330/24 je město Litomyšl.

Půdorys

Půdorys jednoho z objektů v detailu

Zvažovaný interiér

Předpokládané náklady na výstavbu
• Odhad nákladů stavebních prací vyhotoven projektovou společností DELTAPLAN s.r.o., k 21.10.2021.
• Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS.

Popis
Hlavní stavební objekty
Architektonicko stavební řešení
Stavebně konstrukční řešení
Řešení interiéru
Ostatní
Ostatní stavební objekty
Hrubé terénní úpravy
Ostatní
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Vedlejší rozpočtové náklady
CELKEM

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]
182 468 078
79 438 165
41 558 408
12 901 568
48 569 938
20 254 612
14 554 928
5 699 684
4 905 220
18 719 393
9 230 000
235 577 303

220 786 375
96 120 179
50 285 673
15 610 897
58 769 625
24 508 081
17 611 463
6 896 618
5 935 316
22 650 465
11 168 300
285 048 537

Stavebně konstrukční řešení
Detailnější rozpis stavebních prací naleznete v níže uvedeném dataroomu, konkrétně se jedná o tuto dokumentaci:
• Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) stavby (DSP);
• Dokumentace pro provedení stavby (DPS);
• Fotodokumentace;

• Vizualizace;
• Projektová žádost MPSV;
• Stavební povolení;

• Stavební nabytí právní moci.
• Odkaz URL: https://www.litomysl.cz/datova_zasilka/efac02b74897243f6b5d10a0afd79215

Okruhy témat
Cílem tohoto průzkumu trhu je získání zpětné vazby od potenciálních zhotovitelů, stavebních společností nad
možnostmi a mezemi realizace tohoto investičního záměru města Litomyšl. Na řádcích níže jsou uvedeny okruhy
témat k diskuzi.
Město zvažuje různé scénáře poptávaného rozložení plateb zhotoviteli do delšího časového období.
a)
b)
c)
d)

Nabízí se například varianta dodavatelského úvěru, nebo jiné podobné mechanismy?
Jaký typ vhodných garancí za dostupnost a kvalitu ze strany zhotovitele zvolit?
Zvažovaná délka splatnosti závazku Města v délce 10 až 15 let, jaké budou očekávané podmínky financující banky?
Další náměty, jak by mohla tato transakce vypadat.

• Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu k předloženému investičnímu záměru.
• Veškerou komunikaci prosím směřujte na uvedenou kontaktní osobu:

Jan Kozák
Projektový manažer
Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13a, Praha 4
Tel: 723 043 631
E-mail: jkozak@csas.cz
www.csas.cz

