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a) Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení 

1. Zhodnocení staveni�t�

Pozemek p�edm�tné stavby le�í na parcele 3225/5 a 3225/6. Le�í na okraji m�sta 
Moravský Krumlov. Budova je o jednom nadzemním podla�í a je �áste�n�
podsklepena. Pozemek je vhodný k výstavb�, je mírn� naklon�n k severozápadu. 
Výhodou je dostatek místa pro parkování, nebo dlouhodobé stání. Nejsou nutné velké 
terénní úpravy. Z pohledu orientace na sv�tové strany a polohu místní komunikace je 
pozemek p�íznivý. 

2. Urbanistické a architektonické �e�ení stavby, urbanistické �e�ení 

Regula�ní prvky jsou v této zón� stanoveny, tj. respektovat stavební �áru a dodr�et 
vý�kovou hladinu, která je ur�ena bodem  �eské statní nivela�ní sít�. Je nutno vzít 
v úvahu p�ípadné po�adavky správy CHKO, správy v Moravském Krumlov�.  

3. Architektonické �e�ení 

Charakter budovy: p�ízemní rodinný d�m s plochou st�echou.Objekt bude opat�en 
fasádou bílé barvy a obkladem imitující p�írodní materiály, která nenaru�í místní 
barevnou strukturu.   

4. Technické �e�ení s popisem v�ech objekt� a vn�j�ích ploch 

Rozm�ry v maximálním opsaném obrysu domu jsou 21,5x15,25 m . Vý�ka atiky je 
3,7 m. D�m je zalo�en na základových pasech z prostého betonu. Z hlediska 
konstrukce jde o stavbu kombinovanou z betonových tvárnic v suterénu a 
keramických tvárnic v 1NP. Stropy domu jsou navr�eny jako monolitické - 
�elezobetonové, k�í�em vyztu�ené desky. Nosná  konstrukce schodi�t� je 
�elezobetonová. St�echa domu je jednoplá��ová plochá s klasickým po�adím vrstev a 
povlakovou krytinou. Povrch okapových chodník�, terasy a záv�t�í tvo�í kamínková 
dla�ba, podkladem je zhutn�ný �t�rk. 

5. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

            Objekt p�iléhá k silni�ní komunikaci a je na ni napojen p�íjezdovou cestou a 
chodníkem. Parkování p�ed budovou je mo�né. Elekt�ina a voda jsou p�ipojeny 
p�ípojkami z hlavního �ádu. Vodovodní p�ípojka bude opat�ena vodovodní �achtou 
1000 x 600 mm. P�ipojení kanaliza�ní odpadní vody bude provedeno venkovním 
potrubím DN 160, materiál pvc, opat�ená revizní �achtou DN 1000. St�e�ní svody 
budou svedeny do potrubí kanaliza�ního,opat�eny zápachovou  uzáv�rkou. 
Plynovodní p�ípojka bude napojena na hlavní uli�ní �ad DN 160 NTL PE, u chodníku. 
P�ípojka PE 40 dlouhá  10,53 m bude ukon�ena v kiosku v HUP, na pozemku.  

  
6. �e�ení dopravy v klidu, poddolování území 

Odstavení auta  je mo�né p�ed  objektem na odstavném plo�e p�ed gará�í. Území není 
ur�eno k d�lní �innosti, nenavrhují se �ádná opat�ení ani se neposuzuje. 
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7. Vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany 

�ivotní prost�edí bude do�asn� naru�eno pohybem nákladních aut se stavebními 
hmotami a výrobky. P�ípadné po�kození stávajících venkovních ve�ejných ploch, 
bude stavebníkem opraveno. Stavební práce nebudou provád�ny v dob� no�ního 
klidu. Ru�ení hlukem stavebních stroj� bude vymezeno zejména a zpravidla na �as od 
7,00 do 18,00.Vzrostlé stromy ani jiné porosty se na stavebním pozemku stavebníka 
nenacházejí. Ostatní stromy na sousedících parcelách nebudou stavbou nijak dot�eny. 

8. Bezbariérové u�ívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 

Objekt není proveden tak, aby vyhovoval bezbariérovým po�adavk�m. 

9. Pr�zkumy a m��ení ,jejich vyhodnocení a za�len�ní výsledku do projektové 
dokumentace 

Bylo provedeno geodetické m��ení, které bylo zadáno specializované firm�,  vizuální 
prohlídka staveni�t� a po�ízena fotodokumentace stávajícího stavu. P�ed vlastní 
realizací stavby je nutné provést hydrogeologický pr�zkum a jeho výsledky zohlednit 
p�i realizaci základových konstrukcí a drená�ního systému. In�enýrsko-geologický, 
hydrogeologický pr�zkum a radonový pr�zkum byly provedeny specializovanou 
firmou.  

10. Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický, referen�ní, polohový a vý�kový 
systém 

Bylo provedeno geodetické m��ení pro pot�eby vypracování projektové dokumentace 
s ozna�ení vý�kového a sou�adnicového systému. 
Pou�ité podklady: kopie katastrální mapy, geodetické zam��ení 

11. �len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a technické provozní 
soubory 

Stavba se �lení na:      
a) obytnou �ást 
b) neobytnou �ást 

Jedná se o stavební objekt rodinného domu. P�ípojky vody, jednotné kanalizace, 
p�ípojky elekt�iny a plynu. Vyzna�eny také vyty�ovací body v rozích objektu a 
vyzna�eny polohopisné a vý�kopisné kóty vzhledem k bodu  PB1 - bod �eské státní 
nivela�ní sít� , který je umíst�n na rohu sousedního rodinného domu, PB2, který je 
víku jednotné kanalizace a PB3, který je umíst�n na rohu sousední hospodá�ské 
budovy. 

12. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení resp. jejich minimalizace 
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Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavb� vyu�ívá vlastní pozemek, 
stavební firma zajistí pr�b��ný úklid vjezdu a místní komunikace do stavební 
�innosti. 

13. Zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i  provád�ní stavby je nutno v�novat zaji�t�ní bezpe�nosti a ochran� p�i práci, podle 
nových právních p�edpis�, kterým se upravují dal�í po�adavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích, rovn�� p�i �innostech nebo poskytování 
slu�eb mimo pracovn�právní vztahy, na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích 
minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích.  
N�které p�edchozí vyhlá�ky byly sou�asn� zru�eny novou vyhlá�kou �íslo 601/2006 
Sb.Je nutno zajistit �ádné pou�ívání osobních ochranných pracovních prost�edk� a to 
i osob, které se pohybují po staveni�ti a neprovád�jí zde pracovní �innost. 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

 Mechanická odolnost a stabilita byla potvrzena výpo�tem statika dle �SN 
EN 1991-2 a byla shledána jako vyhovující. 

c) Po�ární bezpe�nost  

Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navr�ena a posouzena 
ochrana nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou 
k evakuaci z objektu. Dále jsou vypo�ítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku 
vyhoví a nep�esahují hranice pozemku. Po�ární odolnost byla potvrzena výpo�tem  
dle �SN EN 7308XX,  a byla shledána jako vyhovující. Je vlo�ena do projektu jako 
samostatná p�íloha C4 pod ozn.: PB�S. 

d) Hygiena, ochrana zdraví a �ivotní prost�edí 

V návrhu parametr� vnit�ních hygienických prostor jsou dodr�eny standardy ochrany                                      
zdraví, po�adované mj.základní normou Na�ízením vlády �. 361/2007 Sb. se 
zm�nami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., zejména v oblasti v�trání bytových prostor. 
�ivotní prost�edí se v tomto projektu neposuzuje, není provozem stavby ovlivn�no.  

e) Bezpe�nost p�i u�ívání 

Objekt je p�i b��ném pou�ívání bezpe�ný, v�etn� vnit�ního schodi�t�, opat�eného 
jednostranným zábradlím v. 900 mm.  

f) Ochrana proti hluku 

Ochrana proti vn�j�ímu hluku je zaji��ována fyzickými parametry navr�ených 
konstrukcí, v�etn�  výplní otvor�, co� p�i tlou��ce obvodového zdiva 490 mm je pln�
vyhovující. 
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a) Ú�el objektu 

Navr�ený rodinný d�m je situován na doposud nezastav�né �ásti na ulici 

Ka�enka na parcele 3225/5 a 3225/6 o vým��e pozemku 1314 m
2
. 

Novostavba rodinného domu pro �ty��lennou rodinu, k trvalému bydlení. 

D�m je o jednom nadzemním podla�í, je �áste�n� podsklepený, zd�ný. 

Dispozi�ní �e�ení je rozd�leno na denní �ást (severovýchodní strana u silnice) 

a no�ní �ást (jihozápadní strana do zahrady). Ze zádve�í je p�ístup do chodby, 

která je napojena na gará�. Z chodby je dále mo�ný p�ístup na WC, 

technickou místnost a do obývacího pokoje. Prostor obývacího pokoje je 

voln� p�echází v jídelnu a kuchyni.V letních dnech je mo�no ob�dvat na 

p�ilehlé terase. 

Obývací pokoj je chodbou propojen s no�ní �ást domu.V no�ní �ásti domu se 

nachází 2 d�tské pokoje, lo�nice s �atnou a spole�ná koupelna. Na lo�nici 

navazuje schodi�t�, kterým se dostaneme do 1PP. V 1 p�ízemním podla�í se 

nachází sklad a prádelna se su�árnou. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �e�ení a   
�e�ení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �e�ení p�ístupu a u�ívání 
objektu s omezenou schopností pohybu a orientace 

Navr�ený rodinný d�m je situován na doposud nezastav�né �ásti na ulici 

Ka�enka na parcele 3225/5 a 3225/6 o vým��e pozemku 1314 m
2
. Stavba 

rodinného domu je navr�ena jako voln� stojící objekt. D�m je o jednom 

nadzemním podla�í, �áste�n� podsklepený, zd�ný, s monolitickým stropem. 

Pozemek je mírn� svarem k západu, tyto vý�kové rozdíly budou vyrovnány 

zemními pracemi. Navr�ená stavba respektuje stávající podmínky pro vyu�ití 

území a je situována tak, aby nedo�lo k nep�íznivému ovlivn�ní. 

Po architektonické stránce se jedná o jednoduchý objekt. 

Vstup a vjezd na pozemek z ve�ejné komunikace je mo�ný brankou a bránou. 

Projektová dokumentace je zpracována na základ� po�adavk� a zadání 

stavebníka a u�ivatele stavby, bez po�adavk� na �e�ení bezbariérového 

u�ívání.   

c) Kapacity, u�itkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní 

po�et nadzemních podla�í : 1 

zastav�ná plocha RD :  398,4  m
2

obytná plocha domu : 104,33 m
2

u�itná plocha v�etn� gará�e : 271,81 m
2

obestav�ný prostor RD : 1455,25m
3 

Pozemek je mírn� svarem k západu, není oplozený a nejsou zde trvalé 

porosty. Orientace pozemku je SZ � JV, stavba je situována hlavním pr��elím 

sm�rem k severozápadu. V�echny obytné místnosti budou mít zaji�t�né denní 

osv�tlení v souladu s �SN 730580. V souladu se zákonnými po�adavky na 

proslun�ní byt�, které vychází z vyhlá�ky 268/2009 sb. O technických 

po�adavcích na stavby. Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhor�ení 

podmínek proslun�ní u �ádného z rodinných dom� v blízkém okolí. 
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d) Technické a konstruk�ní �e�ení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na u�ití 
objektu a jeho po�adovanou �ivotnost  

1. Zemní práce 

Byl proveden in�enýrsko geologický pr�zkum, který nám stanovil základové 

pom�ry. Zemina F3, MS � hlína pís�itá, Rdt = 100 KPa, konzistence m�kká. 

Zemina je  propustná, tím pádem hladina podzemní vody nebude negativn�

ovliv�ovat stavbu. V míst� stavby bude proveden provedeno sejmutí ornice 

v tlou��ce cca 250 mm. Terén podsklepené �ásti domu bude upraven na 

vý�ku -3,500 m. Dále budou provedeny výkopy rýh pro provedení 

základových pas� na vý�ku -1,200 m. V projektové dokumentaci se uva�ují 

odstup�ované základové pasy, které zajistí rovnom�rné sedání objektu. 

Vyt��ená zemina ze suterénu bude odvezena na �ízenou skládku. Sejmutá 

ornice bude skladována na pozemku pro p�ípadné vyrovnání pozemku.  

2. Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou tvo�eny základovými pasy, v suterénu vý�ky 450 

mm, zmonolitn�né základovou deskou tlou��ky 150 mm. Podkladní beton je 

vyztu�en sítí KARI R6 100/100. Základové pasy 1PP jsou stup�ovit�

propojeny se základový pasy 1NP vý�ky 400 mm. Do základových pas�

z prostého betonu C16/20 prvního nadzemního podla�í  je vlo�ena svislá 

výztu� cca po metrových vzdálenostech, tak aby se provázaly konstrukce 

pas� s BTB tvárnicí, vylitou betonem. Následn� je provedena deska 

z podkladního betonu tlou��ky 150 mm, která je op�t vyztu�ena sítí KARI 

R6 100/100. 

3. Svislé nosné konstrukce 

St�ny suterénu jsou navr�eny z betonových tvárnic BTB 40/50/25, které jsou 

zality betonem C 16/20 XC2. První vrstva cihel 1 NP bude postav�no z 

keramických tvárnic Supertherm tl. 400 mm, následující vrstvy obvodového 

zdiva bude postaveno z keramických tvárnic Supertherm tl. 490 mm zd�né na 

cementové lepidlo HELUZ. Vnit�ní nosné zdivo je z keramických tvárnic 

Supertherm tl. 400 a 250 mm zd�né na cementové lepidlo HELUZ.  

Zdivo atiky bude tvo�eno z keramických tvárnic Supertherm tl. 300 mm 

zd�né na cementové lepidlo HELUZ a v�ncem ve spádu.  

4. Nenosné konstrukce � p�í�ky 

Vnit�ní svislé nenosné konstrukce (p�í�ky) budou provedeny z cihelných 

p�í�kovek typu Therm 6,5 P+D , 14,5 P+D a 17,5 P+D na cementové lepidlo 

HELUZ. P�edst�ny budou provedeny sádrokartonovými deskami osazeny na 

ocelových CW profilech.  
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5. Vodorovné nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude ukon�eno �elezobetonovým v�ncem z betonu C20/25, 

vyztu�ený ocelí J 10355, z vn�j�í strana bude opat�ena tepelnou izolací EPS 

tl. 140 mm a v�nce výklenku gará�e a obývacího pokoje bude opat�ena 

tepelnou izolací EPS tl. 100 mm a v�ncovkou Supertherm. Stropy domu jsou 

navr�eny jako �elezobetonová deska, k�í�em vyztu�ená v obou sm�rech. 

Tlou��ka jednotlivých stropních desek viz. p�edb��ný návrh rozm�r� stropní 

desky a výkresy strop� . Konzoly, které jsou navr�eny u zádve�í a terasy jsou 

vybetonovány s náb�hem u v�nce, pro v�t�í únosnost stropní desky. Je nutné 

aby, p�esný výpo�et tlou��ek desek a  návrh výztu�e provedl statik. Na 

betoná� stropu byla pou�ita ocel J 10355 a beton C 20/25.  

P�i provád�ní stropních konstrukcí budou vynechány prostupy pro vedení 

instalací, po osazení prostupujících prvk� bude provedena dodate�ná betoná� 

betonem C 20/25.  

Dal�ími vodorovnými nosnými prvky p�eklady a pr�vlaky nad otvory ve 

vodorovných nosných st�nách. Pr�vlaky jsou monolitické navr�eny jako 

sou�ást stropu.  

6. Schodi�t�

Schodi�t� je navr�eno jako monolitické dvouramenné s povrchem keramická 

dla�ba lepená lepidlem na dla�bu viz. p�íloha -  skladby podlah. Sou�ástí je 

nerezové zábradlí h = 900 mm s d�ev�ným madlem. 

7. St�e�ní konstrukce 

St�echa domu je jednoplá��ová plochá o klasickém po�adí vrstev, dopln�ná o 

parozábranu a minimálním sklonu 2,6 % na nejdel�í stran�. Podrobná skladba 

viz. výpis skladeb. Spádování je tvo�eno keramzit - betonem ve spádu. 

Odvodn�ní st�echy je �e�eno pomocí st�e�ní vpustí. �ást st�echy je odvodn�na 

pr�chodem skrz atiku a svodným potrubím odvodn�na do jednotné 

kanalizace. 

8. Komín 

V domu jsou navr�eny dva komíny. V technické místnosti se nachází 

komínový systém HELUZ MULTI  na pevná a plynná paliva, roz�í�ený o 

polovi�ní tvarovku pro p�ívod vzduchu.  

Druhý komín se nachází ve skladu, jedná se komínový systém HELUZ 

KLASIC  na pevná paliva, roz�í�ený o polovi�ní tvarovku pro p�ívod 

vzduchu. Tento komín je zálo�ní, pro p�ípad, kdyby majitelé si cht�li po�ídit 

krb do obývacího pokoje. 

9. Podhledy 

Stropy v 1 NP (krom� gará�e) budou vybaveny sádrokartonovým pohledem 

Knauf, zav��ený na záv�su. Sv�tlá vý�ka místnosti bude �init 2,575 m. 
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10. Podlahy 

Podlahy jsou navr�eny dle po�adavk� investora a dle charakteru objektu. 

Podlahová krytina v gará�i bude opat�ena epoxidovým nát�rem Ceresit CF 

87. V obytných místnostech budou provedeny podlahy z PVC a keramické 

dla�by.. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou patrné z výkresové �ásti 

projektové dokumentace a z p�íloh � skladby podlah. P�i realizaci musí být 

dodr�eny jednotlivé technologické procesy a postupy po�adované dodavateli 

materiálu. Vzniknou-li po�adavky jednotlivých profesí na úpravy stavebn�

technického �e�ení musí být odsouhlaseny projektantem.  

11. P�eklady 

Nadokenní p�eklady jsou pou�ity od firmy HELUZ, podrobn�ji viz. výpis 

p�eklad�.  

12. Izolace 

Tepelné a zvukové izolace 

Zdivo suterénu bude zatepleno extrudovaným polystyrénem XPS tl.100 , 

p�íznivá strana zdiva suterénu pod domem zateplena XPS tl.80 a chrán�ný 

p�izdívkou CCP tl. 140 na VC maltu. V úrovni soklu do vý�ky +0,100 m 

bude provedeno zateplení extrudovaným polystyrénem XPS tl.100 mm. 

Spodní strana konzol bude zateplena minerální vatou tl. 250 mm a �títová 

strana  polystyrénem EPS tl.180 mm. Do podlah 1PP  bude vlo�ena tepelná 

izolace z polystyrénu EPS 100Z tl.100 mm. Do podlah 1NP  bude vlo�ena 

tepelná izolace z polystyrénu EPS 100Z tl.80 mm. Svodné potrubí st�echy 

bude obaleno minerální vatou tl. 30 mm. 

Izolace proti vod�

Izolace proti zemní vlhkosti - je navr�ena hydroizola�ní fólie FATRAFOL 

803. Fólie je mo�no pokládat a sva�ovat horkým vzduchem p�i teplot� vy��í 

ne� -5 °C. Bude vytvo�ena tzv. "vana", �ím� se zabrání pr�saku vody do 

suterénu. Svislá hydroizolace zdiva suterénu bude provedena dle detailu A, 

Bv. Vzhledem k nízkému radonovému indexu není nutné provád�t zvlá�tní 

protiradonová opat�ení. 

V rámci skladby st�e�ního plá�t� budou pou�ity fólie FATRAFOL 810 na 

plo�né prvky st�echy a fólie FATRAFOL 804 na detaily st�echy. V 

koupelnách bude pod dla�bu a obklady provedena st�rková izolace Knauf 

Flex-Dicht. 
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13. Omítky a obklady  

Fasáda objektu bude tvo�ena termo-izola�ní omítkou od firmy HELUZ o 

tlou��ce 40 mm. Termoizola�ní omítka fasády bude napenetrována nát�rem 

CEMIX KONTAKT, následn� po vyschnutí provedena minerální zatíraná 

omítka barevná - KREATIV II - 2011. Sokl a �ásti st�n bude oblo�en 

deskami CEMBRIT Edge Volt 202 na d�ev�ném ro�tu. St�ny u hlavního 

vchodu a terasy budou oblo�eny d�ev�ným obkladem z cedru na d�ev�ný ro�t. 

D�ev�né obklady budou opat�eny lazurovacími laky. 

Vnit�ní st�ny budou opat�eny vápennou jádrovou omítkou tl. 10 mm. 

Sádrokartonové podhledy budou sádrovou omítkou tl. 2 mm. 

Obklady v koupeln� a WC budou sahat a� do vý�ky stropu ( 2,575m ), dekor 

ur�í investor, v�etn� rozm�r�. V kuchyni bude proveden obklad 0,6 m, který 

se za�ne obkládat od vý�ky 0,8 m od úrovn� podlahy. 

  

14. Truhlá�ské výrobky 

Okna a dve�e jsou navr�ená d�ev�ná EURO s vn�j�í barvou �edá (ral 1035) a 

vnit�ní barvou z oran�ovohn�dá (ral 2013),zasklená pr�hledným sklem. 

Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né  barvy oran�ovohn�dé (ral 2013) osazeny do 

oblo�kových zárubní.Podrobn�ji viz výpis truhlá�ských výrobk�.  

15. Klempí�ské výrobky 

Odvodn�ní je provedeno 2 vpust�mi odvád�jící de��ovou vodu ze st�e�ního 

plá�t� a svedena svislými svody do le�até kanalizace pod domem, dále 

odvedenou do obecní kanalizace. Okapový systém je z pozinkového plechu, 

opat�en antikorozním nát�rem- UMW Jednovrstvý antikorozní nát�r LF, ral 

7005. 

Venkovní parapety jsou z pozinkového plechu, opat�en antikorozním 

nát�rem- UMW Jednovrstvý antikorozní nát�r LF, ral 7005. 

Oplechování prostupu st�echy-komínu z pozinkového plechu, opat�en 

antikorozním nát�rem. 

16. Záme�nické výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobk� jsou uvedeny ve výpisu 

PSV. 

17. Kamenické výrobky 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobk� jsou uvedeny ve výpisu 

PSV. 
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18. Zdravotechnika a oh�ev TUV 

Zdravotechnika není p�edm�tem tohoto projektu. Jako zdroj pro oh�ev TUV 

je navr�en plynový záv�sný kotel Junkers Ceraclass ZS / Zw, umíst�ný 

v technické místnosti. 

19. Vytáp�ní 

Vytáp�ní rodinného domu je navr�eno plynovým záv�sným kotlem Junkers 

Ceraclass ZS/ZW, p�ípadn� mo�no topit kotlem na tuhá paliva (volba 

investora). V dom� je navr�eno podlahové vytáp�ní, dopln�né konvektory 

v obývacím pokoji. V suterénu je navr�eno vytáp�ní deskovými radiátory. 

Komín - systém HELUZ KLASIC  na pevná paliva, roz�í�ený o polovi�ní 

tvarovku pro p�ívod vzduchu umíst�ný v místnosti skladu. Tento komín je 

zálo�ní, pro p�ípad, kdyby majitelé si cht�li po�ídit krb do obývacího pokoje. 

Vyúst�ní komínu je p�ipraveno na osazení krbové vlo�ky. 

20. Elektroinstalace 

Vnit�ní elektrické rozvody sv�telné a zásuvkové jsou napojeny na rozvad��e 

a jsou navr�eny kabely, pod omítkou ve st�nách  a nad podhledy strop�. 

Uzemn�ní a hromosvody jsou tvo�eny jímací soustavou (ty�ovým 

hromosvodem). 

21. Plynoinstalace 

Plynová p�ípojka je vybudována od venkovního NTL vedení do pilí�ku. Z 

pilí�ku, ve kterém bude osazen hlavní uzáv�r plynu, regulátor tlaku a 

plynom�r bude navazovat p�ípojkou na vnit�ní rozvody plynu v RD 

22. Oplocení pozemku 

Oplocení uli�ní hranice pozemku je navr�eno z plotových tvárnic DITON 

s výplní ze svislých d�ev�ných lakovaných latí. Vý�ka zd�ného oploceni je 

500 mm. Zídka bude zalo�ena na pr�b��ný betonový základ C 16/20. Rozte�

sloup� je 1,5 m. Vstupní branka a vjezdní brána bude z ocelové, rámové 

konstrukce s výplní ze svislých d�ev�ných latí s povrchovou úpravou. Ostatní 

oplocení pozemku bude z drát�ného pletiva na ocelových sloupcích. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

Konkrétní vlastnosti stavebních konstrukcí jsou navr�eny a výpo�tov�

hodnoceny v souladu s �SN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Po�adavky. 

Výpo�tová venkovní teplota: -12 °C 

Výpo�tová vnit�ní teplota: 20 °C 

Výpo�et p�ilo�en ve výkresové �ásti projektové dokumentace viz. Tepelná 

technika. 

Jsou dodr�eny po�adavky na minimální hodnoty tepeln� technických 

vlastností materiál� a výplní konstrukcí garantované dodavateli. 




