Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy Bocanovice

Projekt Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy Bocanovice je spolufinancován Evropskou unií.
14. Výzva IROP – 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regiónů
Předpokládané náklady projektu činí Kč 16 310 000,-- bez DPH.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitní a kapacitně dostatečné zařízení pro péči, vzdělávání i
výchovu dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku v Bocanovicích.
Hlavním důvodem pro realizaci akce je navýšení nedostatečné kapacity MŠ o 6 dětí, tj. nárůst o 30%
oproti současnému stavu. Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. stávající prostory nesplňují požadavky na
potřebnou podlahovou plochu a vybavení hygienických místností vzhledem k počtu dětí ucházejících se o
přijetí. Mateřská škola v Bocanovicích je umístěna v přízemí objektu stáří min. 80 let. Tomu odpovídá i
dispoziční řešení a hygienický standart stavby, který je v současnosti nastaven na 20 dětí a bez
navržených stavebních úprav jej není možno navýšit. Přístup do objektu není bezbariérový. Kuchyň je
nevhodně dispozičně umístěna a tím dochází ke křížení provozů. Stavební práce jsou zaměřeny především
na změny dispozic a přístavbu objektu tak, aby byla dosažena min. plocha a hygienické podmínky pro
pobyt navýšeného počtu dětí. Na území obce není jiná možnost, jak okamžitě zajistit rozšíření kapacity.

Stávající stav budovy:
Stavba se ve stávajícím stavu skládá ze dvou oddělených objektů: hlavního objektu SO 01 a
vedlejšího objektu SO 02. Hlavní objekt SO 01 má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží (je částečně
podsklepen). Vedlejší objekt SO 02 je jednopodlažní. Severovýchodní a jihovýchodní fasáda
hlavního objektu SO 01 přiléhá ke krajské komunikaci III. třídy 01144, která zároveň tvoří
hranici IV. zóny CHKO Beskydy. Jihozápadní fasáda směřuje do zahrady. Mezi oběma objekty je
v současnosti vzdálenost 770 mm. Hlavní objekt SO 01 je obdélníkového tvaru s rozměry 19,25 x
11,40 m. V 1.NP je umístěna školka, dispozičně členěna na: vstup, hygienické místnosti, chodbu
se schodištěm do podkroví a 1.PP, ložnici, hernu, kuchyň se skladem a kancelář vedení školky. V
1.PP jsou sklepní prostory a kotelna pro vytápění objektu. 2.NP je nyní nevyužito, jsou zde půdní
prostory a 3 místnosti sloužící nyní jako sklad. Osvětlení podkroví je zajištěno 2 protilehlými
vikýři. Vedlejší objekt SO 02 není v tuto chvíli využíván pro potřeby MŠ.

Nový stav budovy:
V rámci rozšíření dispozice herny a ložnice MŠ bude stávající kuchyň přemístěna do objektu SO
02. Dojde zároveň k rozšíření šatny i hygienického zázemí pro děti, WC pro personál a zřízení
úklidové komory. Pro bezbariérový přístup bude v nově přistavěné komunikační vertikále zřízen
výtah umožňující přístup z úrovně přilehlého terénu a parkoviště. V objektu SO 02 bude nově
kuchyň s jídelnou včetně potřebného zázemí.Z hlediska stavebních zásahů do stávajícího objektu
týkajících se úprav pro mateřskou školu se bude jednat zejména o změny dispozice 1.NP. Tím
dojde k lepšímu dispozičnímu řešení šatny, hygienických místností, zázemí pro pedagogy a
přístupu do budovy. Součástí stavebních úprav dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností
obálky budovy zateplením obvodového pláště a výměnou výplní otvorů, aby se snížila finanční
náročnost provozu objektu. V rámci akce bude pořizováno vybavení nové kuchyně a jídelny,
šatny a částečně herny. Počty kusů a celkové řešení bude součástí projektové dokumentace
interiéru.

Možnosti víceúčelového využití objektu
V rámci stavebních úprav bude prostor 2.NP (podkroví) upraven pro umístění obecního úřadu
obce Bocanovice (náklady na tuto úpravu jsou vyčleněny jako nezpůsobilé a budou v plné výši
placeny obcí). Kuchyň a jídelna MŠ může být využita ostatními strávníky v obci.

Zhotovitel stavby:
Stavební firma VS VIASTEEL s.r.o., 1. Máje 245, 739 61 Třinec, IČO: 28636279
Stavba předána 27. 10. 2017

Mateřská škola Bocanovice
Fotky jsou pořízeny ze stávající stavby před plánovanou rekonstrukcí.

