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Příloha č. 2 pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování studie kulturního domu 
Na Rychtě“. 

 
Upřesňující podmínky zadání pro zpracování studie kulturního domu Na Rychtě 
 

1. Název veřejné zakázky: „Zpracování studie kulturního domu Na Rychtě“. 
2. Místo plnění: místem plnění je intravilán města Újezd u Brna, na pozemku   

parc. č.: 122 a p.č. 123 v k.ú. Újezd u Brna. 
3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Předmětem zakázky je zpracování studie 

rekonstrukce kulturního domu se zapracováním následujících kritérií:  
a) Dostatečně kapacitní a reprezentativní shromažďovací sál: 

• využití pro svatby, veřejná zasedání zastupitelstva a kulturní akce – divadlo, plesy, 
diskotéky, taneční soutěže, přednášky, koncerty, maximální počet 250 sedících 
osob, z toho 150 míst v 1. NP (sál a přísálí) a 100 míst ve 2. NP (balkony a galerie), 

• s možností jednoduché úpravy sálu na dva prostory, 

• s možností propojení sálu s prostranstvím v exteriéru (atriem), 

• podium vyhovující pro ochotnické divadlo včetně zázemí pro účinkující (včetně 
klubovny a skladu kulis), 

• balkony nebo galerie s možností případného propojení s exteriérem na střešní 
terase (alternativa), 

• prostorné vstupní foyer, které bude tvořit variabilní propojení interiéru    
s exteriérem (sálu s atriem), 

• Restaurace navazující na sál s výčepem lihovin, nealko nápojů a výdejem hotových 
jídel formou cateringu,  

• s venkovní zastřešenou zahrádkou v atriu, může být i malé venkovní podium pro 
účinkující, 

• s okénkem pro rychlé občerstvení (zmrzlina, káva, párek v rohlíku) v atriu, 

• s adekvátním zázemím kuchyně vybavené pro catering,  

• s dostatečným zázemím pro personál. 
b) Kapacitní sociální zařízení sloužící jak interiéru – sál a restaurace, tak i exteriéru –   

             venkovní zahrádka v atriu. 
c) Atrium s možností úpravy na letní kino, či malou přednášku nebo venkovní   

                    taneční zábavu. 
d) Dostatečné technické zázemí (divadlo, osvětlení, ozvučení, audio,   

             dataprojektor……).  
e) Kancelář pro příjem objednávek se sociálním zařízením včetně zázemí pro             

             uklízečku. 
f) Zastřešení objektu kombinací ploché a šikmé střechy případně s možností využití   

             střešní terasy. 
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