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ÚVOD 

 ZávErečná práce se zabývá návrhem a Uešením projektové dokumentace pro provedení stavby 
polyfunkčního objektu ve mEstE Letovice. Objekt je navržen jako čtyUpodlažní, z toho jedno podlaží je 
podzemní a tvoUí částečné podsklepení objektu. Stavba je dispozičnE rozdElena na 3 hlavní provozy. 
Jedná se o část pro bydlení, administrativu a maloobchody. Každý provoz má sv]j vlastní vstup, aby se 

r]zné provozy neprotínaly.  

 Část pro bydlení začíná v prvním patUe jednou bytovou jednotkou, dále pokračuje vlastním 
bytovým jádrem do druhého podlaží se čtyUmi bytovými jednotkami a končí ve 3. nadzemním podlaží 
celkem šesti jednotkami. 

 Část administrativy zasahuje do prvního a druhého podlaží, které vyplOují kanceláUe a sociální 
zaUízení. V prvním podlaží se jedná o otevUenou plochu kanceláUí a ve druhé jde pak o samostatné 
kanceláUe určené pro vedení. 

 Část maloobchod] zasahuje pouze do prvního podlaží. 

 KonstrukčnE je d]m založen na základových pasech ze železobetonu. Svislé a vodorovné 
nosné konstrukce jsou navrženy systémem Velox, kde se jedná o štEpkocementové bednEní s jádrem 
ze železobetonu. StUecha je projektována jako vegetační plochá s extenzivní zelení. 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo využít znalosti a dovednosti získané bEhem studia a použít 
je na praktickém pUíkladu, v tomto pUípadE na dané projektové dokumentaci polyfunkčního objektu 
v Letovicích. 
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A. PRĶVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbĜ 

a) Název stavby 

Polyfunkční d]m Letovice  

 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemk]) 

Adresa:    Komenského 

Katastrální území:   Letovice [680711] 

Parcelní čísla dotčených pozemk] ve vlastnictví investora: 366/1, 366/38, 364/1, 366/35, 366/9 368 

 

c) PUedmEt dokumentace 

Druh stavby:   Novostavba 

Charakter stavby:   Trvalá stavba 

Účel užívaní stavby:   objekt občanské vybavenosti 
 

Tato dokumentace Ueší kompletní návrh nové stavby polyfunkčního objektu. Objekt je v samostatnE 
stojící budova v novE vznikající zástavbE ohraničené ulicemi J. Haška a Komenského. Budova má jedno 
podzemní a 3 nadzemní podlaží.  

Ze statického hlediska se jedná o kombinaci pUíčného a podélného nosného systému pUedevším 
v nárožích objektu na severní a jižní stranE, v ostatních částech podlaží pUevažují již pUíčné nosné stEny.  

Objekt je založen na základových pasech z železobetonu. Hloubka základové spáry není 
uvažována menší než 1,0 m pod úrovní pUilehlého upraveného terénu.  

Svislé nosné konstrukce jsou tvoUeny nosnými stEnami, které jsou systému Velox, což je systém 

využívající štEpkocementových desek samostatných, nebo v kombinaci s tepelnou izolací, jako bednEní 
vyztužené ocelovou výztuží, do kterého se vylije betonová smEs.  

Stropní konstrukce objektu jsou provedeny systémem Velox stejnE, jako obvodové a nosné stEny 
objektu. Velox používá systém skládaných bednících nosník] vytvoUených ze štEpkocementových desek , 
mezi které se položí ocelové trigony a celé bednEní se zalije betonovou smEsí.  

Objekt je ukončen plochou nepochozí vegetační stUechou s extenzivní zelení po okrajích 
lemovanou atikou.  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:   Ing. Jan Marek   

    HrnčíUská 574/8, 

602 00 Brno 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:   Bc. Petr Wachsberger 

    Sirotkova 2604/4a 

    616 00 Brno 

     

 

 

A.2 ČlenĜní stavby na objekty a technická a 
technologická zaįízení 

 

SO 01 Novostavba Polyfunkčního domu 

SO 02 Komunikace 

SO 03 Chodník 

SO 04 Parkovací stání 
SO 05 Plochy zelenE 

SO 06 OpErná zídka 

SO 07 Vodovodní pUípojky 

SO 0Ř Splašková kanalizace a pUípojky 

SO 0ř Deš[ová kanalizace a pUípojky 

SO 10 Vedení NN 

SO 11 Vedení VN 

SO 12 Vedení telekomunikační sítE 

SO 13 ůkumulační jímka  

SO 14 VeUejné osvEtlení 
SO 15 Místo pro umístEní nádob na komunální odpad 

 

A.3 Seznam vstupních podkladķ 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující pr]zkumy a mEUení. Jejich výsledky byly zohlednEny ve 
vypracované projektové dokumentaci: 

• Katastrální mapa 

• Územní plán 

• Platné normy, vyhlášky a pUedpisy 

• Konstrukční podklady Velox 

• Konstrukční podklady Knauf 
• Radonová mapa ČR  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavEné území a 

nezastavEné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavEnost území 

Pozemek se nachází v jihovýchodní části katastrálního území Letovice Ě6Ř0711ě, jedná se o 

prostor pole rozprostírající se na severovýchod od centra sociálních služeb a na východ od dvou 
stávajících bytových dom] na ulici J. Haška. V severní části pozemku se nachází ochranné pásmo 
vedení VN. Stavební pozemek je ohraničen na severu ulicí Komenského, na kterou bude provedeno 

napojení komunikace, a na západE ulicí J. Haška, na kterou budou provedena dvE napojení komunikace 

na sever a na jih od polyfunkčního domu. 
Terén je mírnE svažitý od severozápadu na jihovýchod. Pozemek je v katastru veden jako orná 

p]da a bude tUeba jej vyjmout z p]dního fondu. Odvod deš[ových vod ze zpevnEných ploch bude Uešen 
pomocí uličních vpustí. Deš[ové vody ze stUech budou napojeny do retenční nádrže a na stávající 
mEstskou deš[ovou kanalizaci. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územnE plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetnE informace o vydané územnE plánovací 
dokumentaci 

Podle platného územního plánu mEsta Letovice se pozemek nachází na území Z2 BH určené 
pro zastavEní, kde podmínky stanoví územní studie nebo regulační plán. Dle platné územní studie 

stavba polyfunkčního objektu odpovídá zámEru a podmínkám pro toto území. Na území jsou stanoveny 
požadavky: Zajistit obsluhu území v rámci stávajících a navržených veUejných prostranství a ploch pro 

dopravu; respektovat koridor pro vodovod; respektovat podmínky OP nadzemního vedení VN; výšková 
hladina zástavby max. 4 NP s možností podkroví. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavk] na využívání území 
Rozhodnutí tohoto typu nebyla vydána. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednEny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgán] 

VyjádUení dotčených orgán] státní správy a správc] technických sítí budou zahrnuty v dokladové části 
projektu, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Všechny požadavky a podmínky budou zapracovány 
do projektu a budou dodrženy pUi realizaci stavby. 
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e) Výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] – geologický pr]zkum, 

hydrogeologický pr]zkum, stavebnE historický pr]zkum apod 

V současné dobE nejsou známy výsledky pr]zkum] a jejich závEry. Výsledky budou doplnEny. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních pUedpis] 

Stavební pozemek se nachází v ochranném pásmu vedení VN, vodovodního Uadu, plynovodu a 

inženýrské sítE sdElovacího kabelu. PUístup na pozemek investora je po stávající obecní/mEstské 
zpevnEné komunikaci. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle povodOové mapy České republiky se stavba nenachází v záplavovém území 100-leté 
vody, ani v poddolovaném či jinak nevhodném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pomEry v území 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na 

odtokové pomEry v území. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dUevin 

Stavba netvoUí požadavky na asanace. Stavba netvoUí požadavky na demolice nebo kácení 
dUevin. V rámci stavebních úprav nebudou provedeny bourací práce. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemEdElského p]dního 
fondu nebo pozemk] určených k plnEní funkce lesa 

Pozemek je veden jako orná p]da. Z celkové plochy 26 030 m2 se zábory zemEdElského 
p]dního fondu budou týkat 10 910 m2. 

Z této plochy bude provedena skrývka ornice, která bude deponována na parcele investora. 

Ornice bude sejmuta v tlouš[ce 30 cm, celkový objem ornice je 2275 m3. Po dokončení výstavby bude 
část ornice rozprostUena zpEt na parcelu pro terénní úpravy kolem objekt]. 

 

k) ÚzemnE technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pUístupu 

k navrhované stavbE 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude Uešeno jedním napojením v severní části 
pozemku na ulici Komenského, která je zároveO i silniční komunikací III/37418 a dvEma napojeními 
v západní části pozemku na ulici J. Haška. 

V rámci stavby bude provedeno napojení na stávající inženýrské sítE. Jedná se hlavnE o 
vodovod, splaškovou a deš[ovou kanalizaci, telekomunikační sí[ a elektUinu. 
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l) VEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané, související 
investice 

Žádné vEcné, časové, podmiOující, vyvolené nebo související investice nejsou v dobE zpracování 
projektové dokumentace známy. 

 

m) seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 
 

  

Obec Letovice; KÚ Letovice 1 [680711] 

p.č. výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník  
svěīená správa 

P
O

Z
E

M
K

Y
 D

O
TČ

EN
É 

S
T

A
V

B
O

U
 V

E 
VL

AS
TN

IC
TV

Í S
T

A
V

E
B

N
ÍK

A
 366/1 26019 Orná p]da 

Ing. Jan Marek, HrnčíUská Ř, 602 00 Brno 

366/35 2316 
Ostatní 
plocha 

366/38 2951 
Ostatní 
plocha 

366/9 3158 
Ostatní 
plocha 

364/1 26309 
Ostatní 
plocha 

368 2528 
Ostatní 
plocha 
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n) seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Na pozemcích nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 

  

Obec Letovice; KÚ Letovice 1 [680711] 

p.č. výměra 
[m2] 

druh 
pozemku 

vlastník  
svěīená správa 

SO
US

ED
NÍ

 P
O

Z
E

M
K

Y
 

365 256 
Ostatní 
plocha 

MEsto Letovice, Masarykovo námEstí 210/1ř, 
679 61 Letovice 

366/48 2169 Orná p]da Mgr. Hamerská Pavla 

367/3 46 
Ostatní 
plocha 

MEsto Letovice, Masarykovo námEstí 210/1ř, 
679 61 Letovice 

366/49 485 Orná p]da Česká Republika 

366/30 270 
ZastavEná 
plocha a 
nádvoUí 

MEsto Letovice, Masarykovo námEstí 210/1ř, 
679 61 Letovice 

366/31 271 
ZastavEná 
plocha a 
nádvoUí 

MEsto Letovice, Masarykovo námEstí 210/1ř, 
679 61 Letovice 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 
  

a) Stavební Uešení 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu a s tím provázanou výstavbu dopravní a 

technické infrastruktury. Objekt je rozdElen na dvE části – A a B. V návaznosti na okolní terén, je část 
objektu B snížena od části ů o 0,ř5 m. ObE části jsou projektovány zrcadlovE podle osy společné stEny 
mezi částmi a jsou vzájemnE oddilatovány.  

Každá část má své komunikační jádro pro pUístup k bytovým jednotkám. Ty osvEtluje racionálnE 
Uazená rastrová fasáda doplnEná o množství balkonových ploch, které jsou pomocí francouzských oken 
žádaným propojením interiéru s exteriérem. Ostatní okna jsou v pUípadech provedena se sníženým 
parapetem, který umožnuje vEtší výhled sedícím osobám pUi zachování pocitu soukromý. Do ulic jsou 
pak kontrastnE členEná okna horizontální, která společnE s velkou fixní částí tvoUí reprezentativní výraz 
budovy. Vstupy jsou z ulice zvýraznEny a kryty arkýUem, na který navazují severní/jižní rizality. Do části s 
občanskou vybaveností se vstupuje z vyvýšených teras zvýšených o p]l patra oproti vstupu do obytné 
části. Vstupy jsou Uešeny velkými prosklenými plochami dveUí a pUilehlých francouzských oken, které 
jsou umístEny ve stejném rastru, jako okna a balkónová francouzská okna v patrech výše. 
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b) Účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu, který je provoznE rozdElen na tUi části. Hlavní 
část, která zaujímá témEU polovinu objektu, je část pro bydlení. V objektu se nachází 22 obytných bunEk 
velikosti 1+KK až 2+KK. Druhá část se nachází v severním a jižním nároží budovy a jedná se o část pro 
provoz administrativy. Poslední provoz jsou maloobchody. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických 

požadavk] na stavby a technických požadavk] zabezpečujících 
bezbariérové užívaní stavby  

Rozhodnutí tohoto typu nebyla vydána. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednEny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgán] 

VyjádUení dotčených orgán] státní správy a správc] Ěmajitel]ě technických sítí budou zahrnuty 

v dokladové části projektu, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Všechny požadavky a 
podmínky budou zapracovány do projektu a budou dodrženy pUi realizaci stavby. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních pUedpis] 

Ochrana stavby se polyfunkčního objektu netýká, stavba není kulturní památkou ani nepodléhá 
ochranE podle jiných právních pUedpis]. 
 

g) Navrhované parametry stavby - zastavEná plocha, obestavEný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.) 

 

ZastavEná plocha:  347,41 m2 

ObestavEný prostor:  5890 m3 

Podlahové plochy:  1041 m2 

RozmEry plochy:   14,29 x 24,395 m 

Plochy jednotlivých byt] Ěbez teras a balkon]ě 
 

 1+KK 2+KK CELKEM Byty m2 

1 NP  2 2 105,24 

2 NP 4 4 8 295,54 

3 NP 4 8 12 523,14 

CELKEM 8 14 22 923,92 



8 
 

 

 

h) Základní bilance stavby - potUeby a spotUeby médií a hmot, hospodaUení 
s deš[ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad] a 

emisí, tUída energetické náročnosti budov apod. 

 

ZdravotnE technické instalace  
 

Vodovod 

 

Qd = 129 osob * 110 l = 14 190 l / den = 14,19 m3 / den  

Qp = 14 190 / 86 400 = 0,164 l/s  

Qm = kd * Qp = 1,5 * 0,164 l/s = 0,246 l/s  

Qr = 365 * Qd = 365 * 14,19 m3 / den = 5 180 m3 / rok 

 

PotUeba požární vody ĚvnitUníě  2ks vnitUních požárních hydrant] po 0,4 l/s = 0,Ř l/s 

V souladu s požadavky ČSN 730Ř73 „Zásobování požární vodou“ je pro objekt navržen vnitUní 
požární rozvod vody. V objektu budou osazeny hadicové systémy pro první zásah.  

Na podlažích 1.NP a 3.NP bude osazena hydrantová skUíO HůSIL s tlakovE stálou hadicí DN 25 
– 30 m a výstUikovou hubicí 7 mm. Od hydrantové skUínE je možný účinný zásah ve všech místech 
daných podlaží.  

K hydrant]m H1 a H2 bude vedeno samostatné stoupací vedení požární vody z ocelového 
pozinkovaného potrubí s izolací ve stEnE společné chodby. Napojení hydrantové skUínE bude provedeno 
potrubím ocelovým pozinkovaným DN 25 s uzávErem – KK DN 25  

PotUeba vody bude pokryta ze společného rozvodu vody napojeného na vodomErnou šachtu 
pUed BD, která je osazena společným mEUením spotUeby vody. VnitUní rozvod vody je navržen tak, aby 
pokryl i uvažovanou spotUebu pUi použití požárního hydrantu – tj. 0,4 l/s na 1 hydrant ( 0,8 l/s pro 2 

hydranty ). 

Kanalizace splašková 
 

Qd = 129 osob * 110 l = 14 190 l / den = 14,19 m3 / den  

Qp = 14 190 / 86 400 = 0,164 l/s  

Qm = kd * Qp = 1,5 * 0,164 l/s = 0,246 l/s  

Qr = 365 * Qd = 365 * 14,19 m3 / den = 5 180 m3 / rok 

 

VytápEní 
Klimatické poměry: 

 

Místo:      Letovice, výpočtová oblast Blansko  

Venkovní výpočtová teplota (ČSN 12 831):  -15 °C  

Pr]mErná teplota v otopném období:   3,7 °C 

Počet dn] topného období:    241 dn] 

 

VnitUní návrhové teploty jednotlivých prostor objektu jsou voleny na základE požadavk] 
investora a v souladu s vyhláškou č. 1ř4/2007 Sb. a normou ČSN EN 12 831. 
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Výpočet tepelných ztrát: 
Tepelná ztráta objektu:     121 540 W 

Tepelná ztráta prostupem:     14 860 W 

Tepelná ztráta vEtrání:     70 490 W 

 

 

Odpady 
Odpad bude pravidelnE odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem jako doposud. 

Podporováno bude tUídEní odpad] a bude využit stávající systém Uešení odpad] v rámci celé lokality. 

Odpady pUi výstavbE viz část B.8h.  

 

Energetická náročnost budovy 
Všechny novE navrhované konstrukce obálky budovy splOují požadavky ČSN 73 0540-2 a 

vyhlášky 73/2013 Sb. viz. Štítek obálky (složka 6. Stavební fyzika). 

i) Základní pUedpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členEní 
na etapy) 

PUepokládané započetí výstavby je v roce 2020, pUedpokládaný konec výstavby rok 2021. 

Stavba nebude etapizována 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady byly stanoveny na 140 mil Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické įešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Uešení 

Urbanistické Uešení dotčené oblasti Letovic vychází z novE navržené územní studie poskytnuté 
mEstem. Navazuje na okolní urbanismus zástavby a umis[uje budovu do hygienicky nejvýhodnEjší 
pozice východ/západ. UmožOuje tak maximální využití území s pUíjemným oslunEním všech místností. 

Tešení také umožOuje vytvoUení bezpečných a klidných pEších zón, které jsou podpoUeny 
vyvýšenými terasami plnícími funkci pUístupu do části občanské vybavenosti stavby. Doprava se 
odehrává na pomezí budovy a nenarušuje klidnEjší prostory výše zmínEné pEší zóny. Díky šetrnému 
prostorovému Uešení byla také vytvoUena parkovací místa pro pUilehlou základní a mateUskou školu. 

Celkový dojem z Uešení umocOují strategicky umístEná stromoUadí a vEtší solitérní stromy 
tvoUící brány do prostoru objektu. Tyto detaily pUispívají k celkovému dojmu z lokality a společnE 
se zelenými stUechami navracejí části území zpEt vegetaci. 

SpolečnE tak ve vEtším mEUítku tvoUí komplex nejen prostor objektu a vyvýšené terasy, ale i 

kvalitní a dostatečnE dopravnE obsloužená veUejná prostranství. 
 

b) Architektonické Uešení – kompozice tvarového Uešení, materiálové a 

barevné Uešení 
 

Polyfunkční d]m je obdélníkového tvaru a skládá se ze dvou samostatných dilatovaných částí. 
Každá část má své komunikační jádro pro pUístup k bytovým jednotkám. Ty osvEtluje racionálnE Uazená 
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rastrová fasáda doplnEná o množství balkonových ploch, které jsou pomocí francouzských oken 

žádaným propojením interiéru s exteriérem. Ostatní okna jsou v pUípadech provedena se sníženým 
parapetem, který umožnuje vEtší výhled sedícím osobám pUi zachování pocitu soukromý. Do ulic jsou 
pak kontrastnE členEná okna horizontální, která společnE s velkou fixní částí tvoUí reprezentativní výraz 
budovy. Vstupy jsou z ulice zvýraznEny a kryty arkýUem, na který navazují severní/jižní rizality. Ty tvoUí 
urbanistické nárožní body rozdElující jednotlivé pobytové a dopravní ulice.  

Do části s občanskou vybaveností se vstupuje z vyvýšených teras zvýšených o p]l patra oproti 
vstupu do obytné části. Vstupy jsou Uešeny velkými prosklenými plochami dveUí a pUilehlých 
francouzských oken, které jsou umístEny ve stejném rastru, jako okna a balkónová francouzská okna v 
patrech výše.  

Materiálové Uešení pracuje s trvanlivými, kvalitními materiály, které mají adekvátní výraz pro 
budovy nacházející se na atraktivní, perspektivní a rozr]stající se části mEsta. Konstrukční Uešení bude 
zdEný, nebo monolitický železobeton. Tradiční nahazovaná štuková je na parteru odlišena hlazenou a 
trvanlivEjší omítkou. Balkony pUiznávají železobetonové vykonzolování a doplOují charakter novostavby. 
Okna jsou provedena jako nadstandardní hliníková pro ještE vEtší nadstandardní dojem ze stavby. 

Okna, stejnE jako klempíUské prvky umístEné na fasádE, budou v bronzovém nástUiku. 
Skladba byt] v obytné části odpovídá požadavk]m obyvatel lokality. Jsou to byty typu 1+KK 

s 2+KK, které jsou díky nadstandardnímu provedení konstrukcí celého objektu poUád dostupné pro 
normální uživatele s d]razem na vnitUní komfort. Byty jsou doplnEny o podp]rné prostory kočárkáren, 
sklepních kójí a technických místností. 

 

B.2.3 Celkové provozní įešení, technologie výroby 

Jedná se o samostatnE stojící objekty, který je rozdElen na dvE části spojené společnou zdí a 
výškovE od sebe uskočeny z d]vodu vyrovnání sklonu pUilehlého terénu. Dále se jedná o vybudování 
pUíjezdové komunikace s parkovacími stáními pro rezidenty, stejnE jako pro uživatele provozní části 
objektu, napojení na stávající mEstské komunikace a chodníky pro pUístup do objekt]. Všechna podlaží 
jsou vertikálnE propojena schodištEm a výtahovou šachtou, díky které všechna podlaží umožOují pohyb 
osob na invalidním vozíku ve společných prostorech. 

Dispozice jednotlivých byt] svou skladbou i Uešením odpovídají potUebám současného trhu. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V souladu s požadavky výše uvedené 
vyhlášky jsou Uešeny venkovní plochy, pUístupy do objektu, horizontální i vertikální komunikace v 

objektu, vnitUní vybavení, značení a další opatUení dle požadavk] uvedené vyhlášky.  
 

TEŠENÍ VENKOVNÍCH VETEJND PTÍSTUPNÝCH KOMUNIKůCÍ ů PLOCH  
Veškeré pUechody a jiné výškové rozdíly v plochách jsou Uešeny bezbariérovE v souladu s vyhl. 

č. 398/200ř Sb. vč. podmínek stanovených ČSN 736110 ve zmEnE Z1 a ČSN 7363Ř0. Všechny 
stavební objekty stavby budou respektovat požadavky a ustanovení citované vyhlášky a pUedpis]. 
Znamená to, že všechna místa, kde pEší komunikace vstupují na vozovku, budou opatUena 
bezbariérovou úpravou – obruba H = 20 mm. Všechny pEší komunikace jsou vedeny v souladu s výše 
uvedenými pUedpisy, max. sklon 1:12, min. šíUka v omezeném pr]chodu je vEtší než ř00mm, pUíčný 
sklon pEších tras není vEtší než 2,0% atp. Na všech plochách pro parkování a odstavení vozidel IůD je 
vyhrazen potUebný počet stání pro osoby tEžce pohybovE postižené, nejménE v počtu pUedepsaném 
vyhl. 3řŘ/200ř Sb., §4 odst. 2.  
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Zásady Uešení pro osoby se zrakovým postižením  
Osoby se zrakovým postižením Ěslepci a osoby se zbytky zrakuě mají zajištEnu bezpečnost v 

souladu s vyhl. 3řŘ/200ř Sb., vč. respektování podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých, ČSN 
736110 ve zmEnE Z1, dle publ. Bezbariérové Uešení staveb, 2005 Ěsignální a varovné pásy ze slepecké 
reliefní dlažby,…ě a publikace SONS, tj. úpravy pUechod] pro pEší, chodník], dle citovaných pUedpis] – 

hmatovE a barevnE kontrastní úpravy. Jedná se zejména o úpravy v místech pUecházení pro imobilní i 
pro osoby s poruchami zraku a orientace, varovný pás u obruby nižší než Ř0 mm, atd.  
 

Zásady Uešení pro osoby se sluchovým postižením  
Stavba bude Uešena v souladu s požadavky výše uvedené vyhlášky, pUípadný elektronický 

vrátný bude vybaven nejen akustickou, ale i optickou signalizací a oboustranný komunikační systém 

musí umožOovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. 17 Použití stavebních vyrobk] pro 
bezbariérová Uešení Pro varovné a signální pásy bude použito dlaždic betonových „slepeckých“ v barvE 
červené, pUípadnE dlažba z umElého kamene pro signální a varovné pásy Ěimitace mozaikyě.  

 

TEŠENÍ STůVEBNÍCH OBJEKT¥  
VnitUní prostory staveb jsou Uešeny bezbariérovE. Povrch podlahy musí odpovídat vyhlášce 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

 

PUístupy do staveb  

Všechny prosklené vstupní dveUe budou mít otvíravé kUídlo šíUky min. ř00 mm a prosklené 
dveUe a prosklené stEny budou zaskleny od výšky 400 mm nebo budou chránEny proti mechanickému 
poškození vozíkem ĚnapU. bezpečnostním sklemě. DveUe, které budou zaskleny níže než Ř00 mm nad 
podlahou, budou mít ve výšce Ř00 až 1000 mm a zároveO ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastní pruh 
proti pozadí šíUky min. 50 mm nebo pruh ze značek o pr]mEru 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 
mm. PUístupy do stavby jsou provedeny bez schod] a vyrovnávacích stupO]. Vstupy jsou v úrovni 
komunikací pro chodce. Vstupy do budovy jsou Uešeny v souladu s požadavky bodu 1, pUílohy č. 3 k 
vyhlášce č. 3řŘ/200ř Sb. PUi hlavních vstupech do bytových částí objekt], budou horní hrany 
zvonkových panel] nejvýše 1200 mm od úrovnE zpevnEné plochy s odsazením od pevné pUekážky 
nejménE 500 mm. Zámek vstupních dveUí bude umístEn nejvýše 1000 mm od podlahy a klika nejvýše 
1100 mm. 

 

B.2.5 Bezpečnost pįi užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem. Bezpečnost pUi užívání bude dána vnitUním pUedpisem 
o užívání stavby 

 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektķ 

SO 01 Novostavba Polyfunkčního domu 

Polyfunkční objekt je navržen jako 3 podlažní s jedním podzemním podlažím. Celý objekt je 

navržen ze systému VELOX. Objekty jsou podsklepeny, založeny na plošných základových pasech. 
Objekty jsou zastUešeny plochou, vegetační, nepochozí stUechou. 
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SO 02 Komunikace 

Jedná se o návrh obslužné komunikace – zóna tempo 30 se zklidnEným provozem. Vozidlový a 

pEší provoz je veden zvláš[. Cílem návrhu je zajistit kvalitní a bezpečnou pUístupovou komunikaci k 
nemovitostem obyvatel. Stavba Ueší výstavbu komunikace v zónE 30 s návrhovou rychlostí 30 km/h. 
Bezpečnost pUi užívání v zimních podmínkách musí Uešit budoucí vlastník komunikace v souladu se 

zákonem č. 13/1řř7 v PZ. 1Ř Komunikace se skládá ze tUí os. Dopravní napojení je navrženo na silniční 
komunikaci III/3741Ř v šíUce 5,50 m, zakruženo prostými kružnicovými oblouky polomEru 5,00 m. Další 
dvE dopravní napojení jsou navržena na stávající komunikace na ul. J. Haška, a to jednou v šíUce 5,50 m 
a jednou v šíUce 6,00 m. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousmErná šíUky 5,50 m (6,00 m). 

Hlavní dopravní prostor je také rozšíUen parkovacími pruhy šíUky 5,00 m. Max. podélný sklon 

komunikace je 6,75 %, pUíčný sklon je jednostranný 2,50 %.  
PUi vjezdech do zóny 30 jsou navrženy dlouhé zpomalovací prahy, které mají za cíl zpomalovat 

dopravu a zároveO oddElovat zónu od okolní zástavby. Zpomalovací práh bude mít metr dlouhé 
nájezdové rampy a 3 metry Ě5 mě dlouhou vyvýšenou plochu. U zpomalovacího prahu jsou pro oddElení 
krytových vrstev navrženy kamenné obruby v betonovém loži. Vzhledem k navržené zónE 30 jsou v 
dané oblasti navržena místa pro pUecházení a místo pro pUejezd cyklist]. Vozovka je ohraničena 
betonovým silničním obrubníkem do betonového lože. Jednotlivé vrstvy jsou od sebe oddEleny 
zapuštEným betonovým obrubníkem do betonového lože. Požadovaná únosnost zemní plánE je min. 45 
Mpa 

 

SO 03 Chodník 

PUíčný sklon chodníku je 2,00 %. Pro bezpečnost a bezbariérové užívání stavby budou 
provedeny hmatové úpravy z reliéfní dlažby dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. ŠíUka chodníku se bude v 
r]zných částech stavby lišit. Navržené šíUky chodník] jsou 2,00 m, 3,20 m, 4,00 m a 4,35 m 

 

SO 04 Parkovací stání 
Odstavování a parkování vozidel obyvatel lokality je zajištEno společnými kolmými parkovacími 

místy, pUičemž základní šíUka parkovacího stání je 2,50 m, délka 5,00 m. Krajní parkovací stání jsou 
rozšíUena o 0,25 m, tedy celková šíUka činí 2,75 m. Celkový počet kolmých parkovacích stání je 11Ř. Z 
toho ř jich je pro osoby s omezenou schopností pohybu. TEchto ř parkovacích stání má šíUku 3,50 m. 
Parkovací stání budou mít podélný sklon 2,50 %, pUičemž pro osoby s omezenou schopností pohybu 
budou mít stání podélný sklon 2,00 %. PUíčný sklon bude max. 3,56 % a pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nepUesáhne 2,50 %. Krytová vrstva parkovacích stání je navržena ze zatravOovacích 
tvárnic. U parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je navržena odlišná dlažba – 

kamenné Ěžulovéě kostky. Zde musí být vytvoUeny minimální spáry mezi jednotlivými kostkami tak, aby 

povrch splOoval veškeré požadavky na rovinatost. Dále musí být dodržen koeficient smykového tUení 
min. 0,5. U parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu budou zUízeny nájezdové 
rampy, které zajistí pUímý pUistup na chodník. 

 

SO 05 Plochy zeleně 

Terenní úpravy budou Uešit ostr]vky zelenE tvoUící pUístup ke stavbE, dále budou Uešit plochy 

zelenE na vyvýšených terasách a úpravu v okolí objektu. Terén bude zarovnaný s pUilehlým obrubníkem 
a bude vyUešena nová výsadba zelenE. Stejným zp]sobem se bude Uešit zeleO ukončující chodník. 

 

SO 06 Opěrná zídka 

OpErné zídky budou vybudovány z tvárnic ztraceného bednEní tl. 200 mm a budou po celém 

obvodu sahat do výšky podlahy 1.NP pUíslušné části objektu, tzn. že budou v polovinE objektu také 
výškovE uskočeny o 0,ř5 m. Zídky budou tvoUit základ pro vyvýšené terasy. 
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SO 07 Vodovodní pīípojky 

Vodovodní pUípojka pro PD bude provedena z materiálu Pe100 RC Pe d63*5,60 mm PE 100 

pro jedno odbErné místo, bude napojena na stávající vodovod DN 150 LT pUes navrtávací pas a šoupE 
2“ u navrtávky, pUípojka bude ukončena vodomErnou sestavou s HUV KK DN 50 ve vnEjší sdružené 
vodomErné plastové šachtE umístEné cca 4 m od objektu PD - stavební pozemek investora - volnE 
pUístupný. Vodovodní pUípojka bude ukončena novým uzávErem – kulový kohout dané dimenze a 
vodomErnou sestavou DN 50 s vodomErem DN 25. Napojení na vnitUní rozvody bude součástí vnitUní 
zdravoinstalace PD. V rámci stavby budou novE zUízeny 2 vodovodní pUípojky k objekt]m PD 1.A a 1.B 

ukončené v šachtE VŠ1. VnEjší plastová vodomErná šachta bude na stavebním pozemku osazena v 
rámci výstavby vodovodní pUípojky, bude v provedení hranatém 1500*ř00 mm a hloubky 1500 mm pro 

vstup obsluhy - odpovídajícím požadavk]m správce vodovodu. 

 

SO 08 Splašková kanalizace a pīípojky 

Stoka „K-1“ - je Uešena jako prodloužení stávající vybudované kanalizace pro objekt Centra 
sociálních služeb. Stávající stoka kanalizace z potrubí PP DN 250 je ukončena šachtou ŠS u objektu na 
parc.č. 366/3Ř. Nová splašková kanalizace - stoka K-1 bude vedena potrubím PP DN 250 od šachty ŠS 
podél objektu Centra k šachtám Š2 a Š3 na pozemek - parc.č. 366/1 a podél hranice parcel až pod 
objekt PD 1.B do šachty Š5. Kanalizace spádová splašková bude provedena z trub plnostEnných PP SN 
10 hrdlových v dimenzi DN 250. Do nové stoky splaškové kanalizace budou provedeny nové pUípojky 
splaškové kanalizace PK z objektu - celkem 2 ks pUípojek, které budou ukončeny kontrolními a revizními 
šachtami RŠ, které budou osazeny na stávající potrubí vnEjší domovní kanalizace z objektu 

polyfunkčního domu. PUípojky splaškové kanalizace z nových objekt PD budou napojeny potrubím PP 
DN 200 do šachty Š5. PUípojky kanalizací budou ukončeny kontrolními a revizními šachtami Wavin Basic 
DN 400. K-1 : PP SN 10 DN 250 Délka : 112,50 m Počet pUípojek splaškové kanalizace : 2 

 

SO 09 Dešıová kanalizace a pīípojky 

Stoka „KD-1“ - bude napojena do novE osazené šachty ŠDS na potrubí DN 300 deš[ové 
kanalizace objektu Centra sociálních služeb na parc.č. 366/3Ř. Nová stoka deš[ové kanalizace KD-1 

bude vedena pod parkovacím stáním ze západní strany polyfunkčního objektu ke koncové šachtE ŠD4. 

KD-1: PP SN 10 DN 300 Délka: 124,00 m. Počet pUípojek deš[ové kanalizace: 4. Regulované odtoky z 
akumulační jímky AKU-1 budou napojeny pUes šachtu „ŠRO1“ do napojovací šachty ŠDS. Návrh Uešení 
nakládání s deš[ovými vodami vychází z pUedbEžného hydrogeologického posudku pro danou stavební 
lokalitu - místa napojení kanalizací a místních podmínek a požadavk] budoucího vlastníka a 
provozovatele deš[ové kanalizace - MEsta Letovice. 

 

SO 10 Vedení NN 

Vedení NN bude napojeno na stávající trafostanici v severní části pozemku. Odtud budou 

vedeny kabely až po rozvadEče umístEné v objektu. 

 

SO 11 Vedení VN 

Stávající vedení VN, které je vedeno nad zemí v severní části pozemku bude pUeloženo a 
umístEno do zemE. Součástí projektu bude i odstranEní stávajících sloup] vedení VN a uložení stávající 
sloupové trafostanice do zemE.  

 

SO 12 Vedení telekomunikační sítě 

Teší firma CETIN s.r.o 
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SO 13 Akumulační jímka 

Pro objekt polyfunkčního domu bude Uešena akumulační jímka ůKU-1 z plastových box] Wavin 
Q-bic o velikosti 4,8 * 2,4 m a hloubky 1,2 m - akumulační objem min 13,ř m3 . Jímka bude umístEna 
pod chodník na jižní stranE domu. Z akumulační jímky bude proveden regulovaný odtok Ě 0,5 l/s ě 
deš[ových vod Ě šachta ŠRO1 ě do nové deš[ové kanalizace - pUípojky s bezpečnostním pUepadem dle 
platné legislativy. 

 

SO 14 Veīejné osvětlení 
Na komunikace budou použita svítidla v Řm výšce s vyložením nebo bez podle možností a 

potUeb na základE svEtelnE technických výpočt] vycházejících z norem ČSN EN 13 201 1-4 Rozteč SB 
vychází cca na 30m Ve všech pUípadech dle MŽP doporučuji náhradní teplotu chromatičnosti max 
3000°K Svítidla typ GUIDů S nevyzaUují do horního poloprostoru žádný svEtelný tok UGRL 0% 
Cyklostezka osvEtlena ze stejného stožáru jako komunikace ale z 6m bez náklonu s menším svítidlem 
typu GUIDA XS. Na vyvýšených terasách budou použity sloupky Poller 7030. Pro osvEtlení chodníku 
z východní části objektu budou svEtla vložena do opErných zídek. 

 

SO 15 Místo pro umístění nádob na komunální odpad 

Místo je situováno v jihovýchodní části pozemku v pUímé návaznosti na chodník, proto bude 

Uešeno materiálovE totožnE jako je skladba konstrukce chodníku. Místo bude od chodníku oddEleno 

zídkou. 
 

Konstrukční a materiálové īešení 
Základové konstrukce budou Uešeny ze železobetonových základových pas] navržených dle 

statické zprávy. Hydroizolaci spodní stavby tvoUí modifikované asfaltové pásy, jeden s výztužnou PE 

vložkou, druhý s vložkou ze skelné tkaniny, oba tl. 4 mm. Celý objekt je Uešen systémem Velox. 
Obvodové stEny budou Uešeny železobetonovým nosným jádrem mezi štEpkocementovými deskami, 
kde vnEjší z desek je spojena s tepelnou izolací z polystyrenu, celková tlouš[ka stEny je 370 mm. VnitUní 
nosné stEny jsou tvoUeny ŽB jádrem mezi dvEma štEpkocementovými deskami celkové tlouš[ky 250 mm. 
Nenosné stEny jsou tvoUeny sádrokarotonovými deska uloženými na nosný ocelový rošt vyplnEný 
minerální vatou tl. 100 mm. StEna výtahové šachty bude Uešena obdobnE jako nosná vnitUní stEna, ale 
finálnE budou desky strženy na celkovou tlouš[ku 200 mm, pUípadnE se bude Uešit jako klasická 

monolitická konstrukce – dle návrhu statika. PUizdívky šachet budou Uešeny sádrokartonovou konstrukcí 
vyztuženou tak, aby bylo možné na nE zavEsit WC, budou tl. 100 mm. SchodištE je navrženo 
monolitické. Stropní konstrukce budou tvoUeny prefabrikovanými stropními nosníky firmy Velox 

vyztuženými ocelovými trigony a zalitými betonem do finální tlouš[ky 240 mm. Balkony budou Uešeny 
monoliticky a propojeny s konstrukcí strop] tepelnE izolačními prvky Isocorb. StUecha je Uešena jako 
plochá nepochozí s extenzivní vegetační vrstvou. Spádování stUechy je Uešeno spádovými klíny 
z pEnového expandovaného polystyrenu ve spádu min. 2% a hydroizolační vrstvou z mEkčené PVC folie 

upravenou proti pror]stání koUínk] a chránEnou nopovou folií. Finální povrchovou úpravu vnEjších stEn 
tvoUí hlazená a hrubá omítka, kdy hlazená omítka oddEluje budovu do výšky otvor] v prvním nadzemním 
podlaží od zbytku budovy. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zaįízení 
 

VytápEní 
 

Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla je v objektu uvažováno elektrické podlahové vytápEní, dvojpolová rohož. Toto 

vytápEní bude v místE administrativy a obchod] doplnEno VZT jednotkou a v bytech bude doplnEno o 
ohUev pomocí tepelných čerpadech vzduch-vzduch.  

 

Ohīev TV 

OhUev TV je realizován pomocí tepelných čerpadel vzduch-voda, které jsou napojené na 
akumulační jímky v suterénu, odkud jsou vedeny rozvody teplé vody po celém objektu. Pro 

administrativu a obchody je Uešení obdobné s umístEnou akumulační nádobou v technické místnosti 
určené pro administrativu. 

 
Silnoproud 
 

Elektrické pīipojení 
Každý blok objektu bude napojen hlavním domovním vedením z pojistkové rozpojovací skUínE 

v souladu s požadavky pUíslušného RZ. UmístEní skUínE a její napojení na distribuční rozvod určí 
rozvodný závod. 

 

   Světelná instalace 

Je rozdElena na samostatné svEtelné obvody a na obvody zásuvkové. Hodnota osvEtlení je 

navržena dle normy ČSN EN 12464-1 – SvEtlo a osvEtlení – OsvEtlení pracovních prostor]. Ovládání 
svítidel bude provedeno tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout pouze část celkového osvEtlení.  

Pro osvEtlení společných prostor, učeben a kanceláUí budou navržena LED svítidla. Na soc. m. 

budou navržena LED svítidla spínaná pohybovými čidly.  
Nouzové osvEtlení je navrženo jako orientační a bezpečnostní osvEtlení svítidly s vlastním 

zdrojem, které zajiš[ují trvalý chod osvEtlení po výpadku el. energie po dobu 1 hodiny. Ve vybraných 
místnostech bude instalováno protipanické osvEtlení. Na chodbách, v techn. míst., schodištích a 
únikových prostorech jsou instalována nouzová svítidla s vlastními zdroji a piktogrami. Instalace a 

provedení nouzového osvEtlení musí odpovídat ČSN EN 1Ř3Ř a ČSN EN 50172. 

Spínání osvEtlení bude Uešeno lokálnE, tedy spínači osazenými u vstupu do jednotlivých prostor 
tak, aby bylo možno zapnout nebo vypnout část osvEtlení.  

SvEtelné obvody na venkovních prostorech a v prostorech s možností stUíkající vody budou 
napojeny na jistič s proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mů. 

Ovládací prvky jsou umístEny ve výši 1,2m nad podlahou.  
PožárnE bezpečnostní vypnutí je provedeno podle požadavk] požárnE bezpečnostního Uešení 

stavby. Stiskem tlačítkem Central stop dojde k vypnutí celé instalace kromE zaUízení funkčních pUi 
požáru. Stiskem tlačítkem Total stop bude vypnut celý objekt od napájení el. energií vč požárních 
zaUízení. Tlačítka budou umístEna za vstupem do objektu. 
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  Zásuvkové obvody 

V místnostech budou osazeny zásuvky 230V/16A a napojeny na jednotlivé obvody dle 
skutečného zatížení. U vstupu do každé místnosti bude pod vypínačem osazena zásuvka 230V/16ů. Na 

chodbách bude osazen vždy jedna zásuvka 230V/16ů jako úklidová.  
V kuchyOské lince se osadí zásuvky pro spotUebiče ĚnapU. mikrovlnná trouba, konvice, lednice). 

V kanceláUích, kabinetech učebnách budou osazeny k místu PC čtyUi jednonásobné zásuvky ve 

společném rámečku s datovou zásuvkou. Jedna zásuvka 230V bude vybavena pUepE[ovou ochranou 

stupnE „T3“, barevnE odlišená Ěv PD je navržena barva rudá). Zbývající budou obyčejné zásuvky (rovnEž 
barevnE odlišené) napojené na stejný okruh a tím budou taktéž chránEny pUed pUepEtím.  

Zásuvky ve venkovních prostorech a tech. provozech budou osazeny v krytí IP44.  
Všechny zásuvky 230V/16ů bílé budou pUipojeny pUes proudové chrániče s vybavovacím 

proudem 30mů. Zásuvky 230V/16ů šedé určeny pro PC, datové rozvadEče nebudou pUipojeny pUes 

proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA.  

Zásuvky v tech. místnostech 1,2m nad podlahou, v kanceláUích +0,2m. Zásuvky v prostoru 

kuchyOské linky se musí osadit s ohledem na zóny mimo umývací prostor.  
  

 Technologická instalace 

Součástí el. rozvod] je pUipojení zaUízení dle požadavku profesí ZTI, ÚT, VZT, 

SLABOPROUDU a technologie dle pUipojovacích podmínek ĚpUívod od vypínač] ke spotUebič]m provést 

pohyblivým pUívodem CGSG o stejném pr]Uezu dle pUívodního kabelu CYKY).  

Napájení výtahu je nataženo do 3.NP. 

Podle požadavk] ZTI budou napojeno zásobníky TUV, čerpadlo a zdroje pro automatické 
splachování pisoár]. 

 

Bleskosvodná soustava a uzemnění 
Objekt je zaUazen do tUídy ochrany III. Je navržena mUížová jímací soustava v kombinaci s 

jímacími tyčemi. RozmístEní tyčí bude navrženo tak, že všechna kovová vyústEní potrubí na stUeše 
budou pod jejich ochranným úhlem Zemnící soustava bude navržena jako mUížová tvoUená páskem 
FeZn 30/4 založená v podkladovém betonu základ]. Veškeré spoje nutno provést provaUením nebo 
dvojicí svorek a opatUit antikorozním nátErem 

 

Slaboproud 
 

V objektu bude provedena zvonková signalizace a domácí telefony. V rámci silové 
elektroinstalace bude provedeno trubkování pro datové rozvody do každého bytu pUes rozbočovací 
krabice na chodbE. PáteUní trasa bude vedena z nejvyššího podlaží pod stUechou Ěpro možný rozvod 

STůě do prostoru 1.NP, kde se pUedpokládá napojení provozovatel] datových sítí. Jímací a zemnící 
soustava. 

 
ZdravotnE technické instalace 
 

Vodovod 

Vodovodní pīípojka 

Napojení studené SV pro objekt je Uešeno napojením na venkovní rozvod vody – novou 

vodovodní pUípojku, která je ukončena na pozemku investora pUed BD venkovní vodomErnou šachtou a 
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vodomErnou sestavou DN 50 s centrálním odečtem spotUeby vody. Na společném rozvodu vody v 

objektu BD je osazen HUV objektu – KK DN 50. VnitUní rozvody vody po objektu budou novE Uešeny. 
 

Vnitīní rozvody vody 

Nové vnitUní rozvody vody jsou provedeny pod stropem 1.S a dále v instalačních jádrech domu 

do jednotlivých podlaží. V bytových jednotkách jsou nové rozvody vody provedeny v podlahách byt] a 
po stEnách za pUedstEnovým systémem k odbErným míst]m v bytech – zaUizovací pUedmEty. Každá 
bytová jednotka bude osazena podružným mEUičem spotUeby vody. Napojení TV je provedeno na 

odbErná místa soubEžnE s rozvodem SV. 
 

Požární voda 

Požární hydranty budou umístEny dle požadavk] PBT, dopojení hydrantu bude provedeno 

z ocelového páteUního rozvodu vody. Požární vodovod bude osazen oddElovačem systém] dle ČSN EN 
1717. 

 

Kanalizace splašková 
Splašková kanalizační pīípojka 

Odvod splaškových vod je Uešen novou kanalizací – potrubí PVC Ht systém v objektu do 

nových stoupaček splaškové kanalizace umístEné v instalačních jádrech byt] a ve stEnách. Splašková 
kanalizace je vedena do novE realizované ležaté kanalizace lokality. 

 

 

Kanalizace deš[ová 
Deš[ové vody ze stUechy bytového domu budou svedeny vnitUními svody Ě 4 ks ) a novou 

ležatou kanalizací z potrubí PVC KG systém do novE provedené kontrolní a revizní šachty RŠD vedle 
objektu BD v zeleném pásu a do akumulační jímky s bezpečnostním pUepadem a regulovaným odtokem 
hlavní stoky deš[ové kanalizace. Nakládání s deš[ovými vodami Uešeno dle pUedbEžného 
hydrogeologického posudku a odpovídá požadavku investora a je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb, § 20, odst. 5 písmeno c - upUednostnEní vsakování srážkových vod a zdržení srážkových vod a 
ustanovením ČSN 75 ř010 a TNV 75 ř011. 

 

 

B.2.8 Zásady požárnĜ bezpečnostní įešení 
PožárnE bezpečnostní Uešení je komplexnE Uešeno v samostatné části projektové dokumentace – D.1.3 

PožárnE bezpečnostní Uešení. 
 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Všechny nové konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 730540 – Tepelná ochrana 

budov a tyto požadavky splOují. 
 

Obvodové zdivo Velox:   U=0,318 W/(m.K)  URec,20=0,60 W/(m.K) 

Podlaha ve styku se zeminou:  U=0,213 W/(m.K)  URec,20=1,6 W/(m.K) 

Podlaha kanceláUe na zeminE:  U=0,227 W/(m.K)  URec,20=0,30 W/(m.K) 

Vegetační stUecha:    U=0,154 W/(m.K)  URec,20 =0,16 W/(m.K) 

Nové dveUe:    URec,20 =1,0 W/(m.K) – bude splnEno dle konkrétního výrobku 

Nová okna:    URec,20 =0,92 W/(m.K) – bude splnEno dle konkrétního výrobku 
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Pro stavbu nejsou využity alternativní zdroje energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostįedí 
Zásady īešení parametrĳ stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadĳ apod., a dále 
zásady īešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Větrání, vytápění, zásobování vodou 

Viz část B.2.7. 

 

Denní osvětlení a oslunění 
Stavba svým charakterem a dispozicí v kombinaci s navrženou velikostí oken, zabezpečí 

požadavky na denní osvEtlení, pUípadnE bude použito osvEtlení sdružené.  

Odpady 

Odpad bude pravidelnE odvážen komunálními službami stávajícím Uešením v rámci objektu. 

Vliv stavby na okolí 
Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a 

nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu 

výstavby. 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby z hlediska oslunEní. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pįed negativními účinky 

vnĜjšího prostįedí 
a) Ochrana pUed pronikáním radonu z podloží 

Dle orientační mapy radonového indexu je pozemek v oblasti stUedního radonového rizika. Jako 

ochrana bude sloužit novE navržená skladba podlahy v kontaktu s terénem, která bude obsahovat 

hydroizolační vrstvu modifikovaných asfaltových pás] vhodnou pro stUední radonový index.  

 

b) Ochrana pUed bludnými proudy 

Stavba se nenachází v oblasti s bludnými proudy – žádná ochrana z tohoto d]vodu není 
potUebná. 

 

c) Ochrana pUed technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z tohoto d]vodu není 
potUebná. 

 

d) Ochrana pUed hlukem 

Ochranu proti hluku z vnEjšího prostUedí zajistí akustické vlastnosti celého obvodového pláštE – 

obvodových stEn, stUech i výplní otvor].  
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e) ProtipovodOová opatUení 
Podle povodOové mapy České republiky se stavba nenachází v záplavovém území 100 - leté 

vody. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – 

žádná ochrana z tohoto d]vodu není potUebná. 

 

B.3 Pįipojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude novE napojen na rozvody slaboproudu a silnoproudu, splaškovou kanalizaci, 

deš[ovou kanalizaci a vodovodní Uad. Žádné další pUípojky se nenavrhují.  
Jednotlivá pUipojení na technickou infrastrukturu jsou vyznačena v koordinačním situačním 

výkrese. 

 

b) PUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky 

PodrobnE popsáno v části B.2.1h této zprávy.    

 

B.4 Dopravní įešení 
a) Popis dopravního Uešení včetnE bezbariérových opatUení pro pUístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace 

Jedná se o návrh obslužné komunikace – zóna tempo 30 se zklidnEným provozem. Vozidlový a 

pEší provoz je veden zvláš[. Cílem návrhu je zajistit kvalitní a bezpečnou pUístupovou komunikaci k 
nemovitostem obyvatel. Stavba Ueší výstavbu komunikace v zónE 30 s návrhovou rychlostí 30 km/h. 
Bezpečnost pUi užívání v zimních podmínkách musí Uešit budoucí vlastník komunikace v souladu se 
zákonem č. 13/1řř7 v PZ.  

Komunikace se skládá ze tUí os. Dopravní napojení je navrženo na silniční komunikaci III/3741Ř 
v šíUce 5,50 m, zakruženo prostými kružnicovými oblouky polomEru 5,00 m. Další dvE dopravní napojení 
jsou navržena na stávající komunikace na ul. J. Haška, a to jednou v šíUce 5,50 m a jednou v šíUce 6,00 
m. Osa č. 1 má má celkovou délku 275,44 m, osa č. 2 má celkovou délku 67,ř0 m a osa č. 3 má 
celkovou délku 22,55 m. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousmErná šíUky 5,50 m Ě6,00 mě. 
Hlavní dopravní prostor je také rozšíUen parkovacími pruhy šíUky 5,00 m. Max. podélný sklon 
komunikace je 6,75 %, pUíčný sklon je jednostranný 2,50 %. PUi vjezdech do zóny 30 jsou navrženy 
dlouhé zpomalovací prahy, které mají za cíl zpomalovat dopravu a zároveO oddElovat zónu od okolní 
zástavby. Zpomalovací práh bude mít metr dlouhé nájezdové rampy a 3 metry Ě5 mě dlouhou vyvýšenou 
plochu. U zpomalovacího prahu jsou pro oddElení krytových vrstev navrženy kamenné obruby v 

betonovém loži. Vzhledem k navržené zónE 30 jsou v dané oblasti navržena místa pro pUecházení a 
místo pro pUejezd cyklist]. Vozovka je ohraničena betonovým silničním obrubníkem do betonového lože. 
Jednotlivé vrstvy jsou od sebe oddEleny zapuštEným betonovým obrubníkem do betonového lože. 
Požadovaná únosnost zemní plánE je min. 45 Mpa.. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení je navrženo na silniční komunikaci III/3741Ř v šíUce 5,50 m, zakruženo 
prostými kružnicovými oblouky polomEru 5,00 m. Další dvE dopravní napojení jsou navržena na stávající 
komunikace na ul. J. Haška, a to jednou v šíUce 5,50 m a jednou v šíUce 6,00 m. 

 

c) Doprava v klidu 

Odstavování a parkování vozidel obyvatel lokality je zajištEno společnými kolmými parkovacími 
místy, pUičemž základní šíUka parkovacího stání je 2,50 m, délka 5,00 m. Krajní parkovací stání jsou 
rozšíUena o 0,25 m, tedy celková šíUka činí 2,75 m. Celkový počet kolmých parkovacích stání je 11Ř. Z 
toho 9 jich je pro osoby s omezenou schopností pohybu. TEchto ř parkovacích stání má šíUku 3,50 m. 
Parkovací stání budou mít podélný sklon 2,50 %, pUičemž pro osoby s omezenou schopností pohybu 
budou mít stání podélný sklon 2,00 %. PUíčný sklon bude max. 3,56 % a pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nepUesáhne 2,50 %. Krytová vrstva parkovacích stání je navržena ze zatravOovacích 
tvárnic. U parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je navržena odlišná dlažba – 

kamenné Ěžulovéě kostky. Zde musí být vytvoUeny minimální spáry mezi jednotlivými kostkami tak, aby 
povrch splOoval veškeré požadavky na rovinatost. Dále musí být dodržen koeficient smykového tUení 
min. 0,5. U parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu budou zUízeny nájezdové 
rampy, které zajistí pUímý pUistup na chodník.  

 

d) PEší a cyklistické stezky 

PUíčný sklon chodníku je 2,00 %. Pro bezpečnost a bezbariérové užívání stavby budou 
provedeny hmatové úpravy z reliéfní dlažby dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. ŠíUka chodníku se bude v 

r]zných částech stavby lišit. Navržené šíUky chodník] jsou 2,00 m, 3,20 m, 4,00 m a 4,35 m. 

 

 

 

 

B.5 Įešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou Uešit pUedevším výkopy, násypy a modelaci terénu pro komunikace, 
chodníky a zarovnání terénu na výšku upraveného terénu v místE bytových dom]. V rámci stavby 

chodníku bude Uešeno posunutí stávajícího dEtského hUištE tak, aby svým prostorem nezasahovalo do 
vznikající stavby. Posunutí hUištE bude Uešeno zmEnou plochy ze čtvrce na obdélník a jeho další 
úpravou. 

 

b) Použité vegetační prvky 

ZatravnEné plochy: plochy nacházející se na stávajícím pozemku v místech, kde nebude nutné 
provedení skrývky vrchní vrstvy, budou ponechány ve stávajícím stavu, pUípadnE náležitE upraveny. V 
místech výkop] a úpravy terénu, bude ornice odstranEna, deponována na pozemku investora a 
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následnE použita na potUebných plochách. Výsadba nízké keUové zelenE bude provedena jako doplnEní 
travnatých ploch po dokončení stavby. Úprava strom]: na stavebním pozemku se nenacházejí stávající 
stromy. Výsadba nových strom] bude Uešena až po dokončení výstavby 4 bytových dom], dopravní a 
technické infrastruktury. 

 

c) Biotechnické opatUení 
Žádná biotechnická opatUení nebudou použita. 

 

 

 

B.6 Popis vlivķ stavby na životní prostįedí a jeho 

ochrana 

a) Vliv na životní prostUedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostUedí, stavba nebude akusticky ovlivOovat 
ani prostUedí vnEjší/okolní.  

Odpad bude pravidelnE odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem jako doposud. 

Podporováno bude tUídEní odpad] a bude využit stávající systém Uešení odpad] v rámci celé lokality. 

Odpady pUi výstavbE viz část B.8h. 

b) Vliv na pUírodu a krajinu (ochrana dUevin, ochrana památkových strom], 
ochrana rostlin a živočich] apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajinE 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na pUírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby 

krajinE. 
 

c) Vliv na soustavu chránEných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chránEných území Natura 2000.  

 

d) Zp]sob zohlednEní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

zámEru na životní prostUedí, je-li podkladem 

Vzhledem k charakteru stavby není Uešeno. 
 

e) V pUípadE zámEr] spadajících do režimu zákona integrované prevenci 

základní parametry zp]sobu naplnEní závEr] o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Vzhledem k charakteru stavby není Uešeno. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních pUedpis] 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky 

ochrany podle jiných právních pUedpis]. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavkĳ z hlediska plnění úkolĳ ochrany obyvatelstva. 

 

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – napUíklad improvizovaný úkryt a podobnE. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) PotUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní 
Energie a voda budou odebírány ze stávajících odbErných míst po dohodE s investorem. Pro 

mEUení spotUeby se použijí stávající mEUiče. 

 

b) OdvodnEní staveništE 

PUi výkopových pracích bude zajištEno odvodnEní dna stavební jámy pomocí vyspádovaní 
terénu do obvodové rýhy. Pomocí rýh bude pUebytečná voda odvedena do vyhloubené jímky, odkud 
bude v pUípadE potUeby vyčerpána mimo stavební jámu. 

 

c) Napojení staveništE na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

StaveništE je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Zdroje elektrické energie a vody pro potUebu stavby a zaUízení staveništE lze v dostatečném 
množství a kapacitE zajistit pUímo na staveništi, není teda nutné zUizovat staveništní pUípojky.  

  Hygienické zázemí pro pracovníky na stavbE bude zajištEno v objektu, pUípadnE mobilním WC. 
 

d) Vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky 

PUi stavbE bude v maximální možné míUe dbáno na ochranu okolí staveništE. Zhotovitel je 

povinen udržovat na pUevzatém stanovišti a na pUenechaných inženýrských sítích poUádek a čistotu, 

odstraOovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. PUi provádEní stavebních a technologických prací 
musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostUedí, a to zejména dodržováním tEchto 

zásad: 
• chránit okolní prostor proti vliv]m stavby provedením ochranných pás] textilie s provádEním 

prašných prací pod vodní clonou 

• bourání provádEt ručním zp]sobem bez použití trhavin 

• su[ pr]bEžnE odvážet na zajištEnou skládku 

• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetnE nákladní a automobilové dopravy 
realizovat v dohodnutých termínech  
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• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtEžování okolí nadmErným hlukem a 
prachem 

• dopravní prostUedky pUed výjezdem ze staveništE UádnE očistit 

• vyloučit nebezpečí požáru z topeniš[ a jiných zdroj] 

• zabránit exhalacím z topeniš[, rozehUívání stroj] nedovoleným zp]sobem 

• zabránit znečiš[ování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniš[, zejména 
z míst znečištEných oleji a ropnými produkty 

• zamezit znečiš[ování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde pUi využívání veUejných 
komunikací k jejich znečištEní, dodavatel je povinen toto znečištEní neprodlenE odstranit 

• pUed prací v rámci staveništE musí investor zajistit zamEUení všech stávajících inženýrských sítí, 
nebo[ výchozí podklady nemusí vždy pUesnE zachycovat jejich pUesnou polohu a nelze zcela 
vyloučit i možnost lokalizace sítE zatím nezjištEné. PUi realizaci musí být respektována ochranná 
pásma jednotlivých inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspoUádání sítí 
technického vybavení 

• respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a 
dopravních komunikací místního charakteru, dle pUíslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O 
vodovodech a kanalizacích pro veUejnou potUebu. V ochranném pásmu lze provádEt práce jen 
s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umis[ovat zaUízení staveništE, budovat stavby a 
konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských 
sítí. 

• PUí pracích na fasádE Ězateplování apod.), bude lešení opatUeno ochrannou sítí 
 

Nejvyšší pUípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochranE veUejného zdraví a jeho další 
následné provádEcí pUedpisy napU. NaUízení vlády č. 272/2011 Sb. (O ochranE zdraví pUed nepUíznivými 

účinky hluku a vibracíě, naUízení vlády č. 361/2007 (pracovní podmínkyě, vyhláška č. 37/2001 Sb. 

PUedpisy a naUízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potUebná opatUení ke snížení 
hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míUe vystaveni hluku, 

zejména musí dbát, aby nebyly pUekračovány nejvyšší pUípustné hladiny hluku stanovené tEmito 
pUedpisy. 
 PUi provádEní stavebních prací nebude v chránEném vnitUním prostoru staveb v obytných 
místnostech pUekročen hygienický limit akustického tlaku ALeqT= 55 dB v dobE 7-21 hod. 

V pracovních dnech a v chránEném venkovním prostoru staveb tj. 2 m okolo stávajících okolních 

obytných dom] nebude pUekročen hygienický limit akustického tlaku ALeqT= 65 dB v dobE 7-21 hod. 

Tento požadavek vyplývá z ustanovení naUízení vlády č. 272/2011 Sb. NejhlučnEjší práce budou 

vykonávány od 8-16 hod. s pUestávkou. 

Zhotovitel stavby je povinen použít takové mechanismy a provést taková opatUení, aby hladina 

hluku ze stavební činnosti nepUesáhla v prostorách domu Ěvč. byt] pUímo sousedících se stavbou) LAcq,T 

=55 dB a ve venkovních chránEných prostorech LAcq,T = 65 dB.  Práce, pUi kterých bude využíváno stroj] 
s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v dobE určené pUíslušným orgánem. 

Odpady vzniklé pUi realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu 
vznikající pUi stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé pUi realizaci stavby 

budou tUídEny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s pUíslušnými zákony 

zabývajícími se nakládání s odpady. 
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e) Ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dUevin 

StaveništE bude dočasnE oploceno. UmístEní kontejneru na odpad bude na pozemku investora 

Ke kácení dUevin nedochází. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništE 

Pro zábor staveništE budou využity plochy v majetku investora. Rozsah záboru staveništE je 
dán rozsahem Uešeného území. Stálý zábor staveništE bude kopírovat hranice pozemk] investora. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Obchozí trasy nejsou požadovány. 

 

h) Maximální produkované množství a druhy odpad] a emisí pUi výstavbE, 
jejich likvidace 

 

Likvidace odpadu ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitE nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhl. č. ř3/2016 Sb., vyhl. č. 3Ř3/2001 Sb. a pUedpis] souvisejících. Pr]vodce odpad] je 

povinen odpady zaUazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6 zákona o odpadech, a je povinen nakládat 

s odpady a zbavovat se jich pouze zp]sobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními pUedpisy 

vydanými na ochranu životního prostUedí.  
Odpady, které sám stavebník nem]že využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 

/č.185/2001 Sb./ a provádEcími právními pUedpisy, musí pUivést do vlastnictví pouze osobE oprávnEné 
k jejich pUevzetí podle § 112 odst. 3, a to bu@ pUímo, nebo prostUednictvím k tomu zUízené právnické 
osoby. Odpady lze odstraOovat pouze dle § 20-23 zák. č. 1Ř5/2001 Sb. 

Evidence odpad], včetnE doložení zp]sobu odstranEní odpad] bude pUedložena pUi kolaudaci 

stavby a na OŽP. Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpad] v rámci realizace stavby. 

V rámci konečného nakládaní s odhadem je nutno dodržet hierarchii zp]sobu nakládaní 
s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, energetické využití, odstranEníě 
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Charakteristika a zatUídEní pUedpokládaných odpad] ze stavby dle Katalogu odpad] z vyhlášky č.  93/2016 Sb.: 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Celkové 
produkované 
množství [t] 

Kód nakládaní 
s odpadem 

Kategorie 

skládky 

15 01 01 Papírový a lepenkový odpad O 0,500 R1  

 15 01 03 DUevEný obal O 0,300 R1  

17 01 01 Beton O 2,000 D1 S-IO 

17 01 02 Cihla O 30,000 D1 S-IO 

17 01 07 SmEsi nebo frakce odd. betonu, 

cihel, ker. výrobk] 
O 15,000 D1 S-IO 

17 02 01 DUevo O 1,000 R1  

17 02 02 Sklo O 2,000 R5 S-IO 

17 02 03 Plasty O 0,300 R5  

17 04 07 SmEsné kovy O 3,000 R4  

17 09 04 SmEsné stavební a demoliční 
odpady 

O 5,000 D1 S-IO 

20 03 01 SmEsný komunální odpad O 1,500 R1  

 

Azbest nebyl v rámci stavebnE technického pr]zkumu zjištEn. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací bude uvedena v pUíslušných podélných profilech jednotlivých sítí a pro 
uložení vykopané zeminy – deponii budou využity stávající parcely investora určené pro výstavbu 
objektu BD. PUebývajícím množství zeminy se pUedpokládá dorovnání stávajících terénních nerovností a 
úprav povrch]. Bilance zemních prací je dle odhad] ve stupni DSP vyrovnaná. Zemina vytEžená pUi 
stavební činnosti bude použita v okolí objekt] na podsypy, vyrovnávání terénu do požadované úrovnE. V 
pUípadE pUebytk] vytEžených zemin budou likvidovány odvozem na skládku. 

j) Ochrana životního prostUedí pUi výstavbE 

   NepUedpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostUedí. Budou dodržovány 

obecné zásady ochrany vodních zdroj], ochrana zamezující devastaci p]dy v okolí staveništE. Zemina a 

sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. 
Z hlediska péče o životní prostUedí se musí účastníci výstavby zamEUit zejména na: 

• ochranu proti znečiš[ování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

• ochranu proti znečiš[ování komunikací 
• ochranu proti znečiš[ování podzemních a povrchových vod 

• respektování hygienických pUedpis] a opatUení v objektech zaUízení staveništE 
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k) Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví pUi práci na staveništi 
PUi stavební činnosti budou respektována naUízení o provádEní stavebních prací v pUíslušných 

ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být provádEny v souladu s ustanovením 
pUedpis] o bezpečnosti práce, jmenovitE naUízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví pUi práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištEní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci, ve znEní pozdEjších pUedpis], a dále jak je uvedeno 

v pUíslušných částech stavebního Uešení projektové dokumentace. 

 Zadavateli stavby vzniká dle zák. 309/2006 Sb. povinnost jmenovat potUebný počet 
koordinátor] BOZP na staveništi pro fázi pUípravy i vlastní realizace stavby a zároveO mu vzniká 
povinnost nechat zpracovat Plán BOZP na staveništi pro tuto stavbu, protože na stavbE budou 

provádEny činnosti dle pUílohy č.5 k NV 591/2006 Sb. 

 

Současně platné právní podmínky určuje: 

• Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho provádEcí pUedpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Ězákoník práceě 
• Zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci 

v pracovnEprávních vztazích, a o zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovnEprávní vztahy Ězákon o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví pUi práciě, a jeho provádEcí pUedpisy 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochranE veUejného zdraví v platném znEní 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

• Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích stavby, v platném znEní 
 

 

 

 

 

K dalším základním pīedpisĳm patīí: 
• NaUízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnEjších požadavcích na pracovištE a pracovní prostUedí 
• NaUízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pUi práci na staveništích 

• NaUízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NaUízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání stroj], technických zaUízení, 
pUístroj] a náUadí 

• NaUízení vlády č. 11/2002 Sb. - UmístEní bezpečnostních značek 

• NaUízení vlády č. 5ř2/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádEní zkoušek odborné 
zp]sobilosti 

 

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis]. PUi 
provádEní stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 

výstavbu. Je doporučeno respektovat a uplatOovat všechny platné související ČSN a EN. 
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Zdroje ohrožení zdraví pīi výstavbě a jejich omezení 
• okolní silniční doprava – dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení 

staveništE 

• pád z výšky – ohrazení, označení a zabezpečení stEn u jam, rýh a výkop], jejich osvEtlení, pUíp. 
pUekrytí pUemostEní, ohrazení. 

• ohrožení stavebními stroji a mechanismy – poučení a odborná obsluha, poUádek na staveništi, 
údržba stroj] a zaUízení, d]raz klást na provoz zvedacích zaUízení – výtah] a jeUáb]. 

• práce ve výškách – zajištEní volných okraj] konstrukcí zábradlím, vybavení pracovník] proti pádu. 

• práce v rýhách a jamách – zabezpečení stEn výkop] 

• hrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby stroj] a zaUízenými a 
kvalifikovanými osobami 

 

 Všeobecné požadavky 

• zákaz používání alkoholu 

• používání osobních ochranných pom]cek 

• poUádek na staveništi 
• osvEtlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveništE, stroj] a zaUízení 
• zákaz vstupu nepovolaných osob na staveništE, zejména dEtí 
• dodržování projektu a stanovených technologických postup] 

• pravidelná školení BOZP 

• respektování Zákoníku práce 

 

Zpĳsob omezení rizikových vlivĳ 

• Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovEdnými osobami 

• Používání ochranných pom]cek a pracovních odEv] 

• Respektování podmínek BOZP 

• Dodržování Zákoníku práce 

• Pravidelná školení všech pracovník] z hlediska BOZP 

 

 

Zpĳsob zabezpečení pracovníkĳ pīi provádění prací ve výškách 

Tato problematika je Uešena mimo platných právních pUedpis] vnitUními technologickými pUedpisy 

jednotlivých dodavatel] stavebních a montážních prací. 
  ObecnE možno konstatovat tyto zásady: 

• veškeré práce budou vykonávat kvalifikovaní pracovníci s pUíslušnou odborností a UádnE poučeni a 

proškoleni v oblasti BOZP 

• dozor nad provádEním prací a jejich Uízení bude zajištEno kvalifikovanými techniky 

• na stavbE bude pUísný zákaz vstupu nepovolaných osob 

• pUi montážních pracích ve výškách budou pracovníci jištEni pUipoutáním, pod místem montáže se 

nebudou pohybovat žádné osoby 

• pro zajištEní pracovník] proti pádu z výšky bude využito kolektivní zajištEní pomocí ochranných a 

záchytných konstrukcí Ěochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, 
záchytné lešení, záchytné sítEě 

 

 Zajištění proti pádu 

Ochrana pracovník] proti pádu bude provedena kolektivním nebo osobním zajištEním od výšky 

1,5 m na všech pracovištích a komunikacích. 
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  Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže: 
• pracovištE nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetnE od vodorovné roviny a 

jsou vymezeny zábranou Ějednotyčové zábradlí o výšce minimálnE 1,1 m, které není určené k 

ochranE proti pádu osob ani pUedmEt] ze zvýšené úrovnE apod.) nejménE 1,5 m od hrany pádu, 
• místo práce uvnitU objektu je nejménE 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje. 

 

PUi práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajiš[ována proti pádu pracovník] na 
volném okraji, popU. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se 

pracuje, včetnE pUístupových komunikací. Konstrukce kolektivního zajištEní musí pUesahovat krajní 
polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve smEru do plochy 

souvislé lze použít zábranu. 
SoučasnE s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubnE 

p]dorysného rozmEru kratší strany nebo pr]mEru nad 0,25 m, pUedevším poklopy, zajištEnými proti 
posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 

 

Kolektivní zajištění 
Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 

záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítEě musí být dostatečnE pevné a odolné v]či vnEjším 
silám a nepUíznivým vliv]m a upevnEny tak, aby bezpečnE unesly pUedpokládané namáhání. Jejich 

únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem. Pro navrhování, 
konstrukční provedení, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí platí 
zvláštní pUedpisy ĚnapU. ČSN 73 8101, ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 74 3305 

Ochranná zábradlí). 
 

Osobní zajištění 
Osobní zajištEní pracovník] pUi pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v 

pUípadech, kdy nelze použít kolektivního zajištEní. 
ProstUedky osobního zajištEní (dle ČSN Ř3 2611 Bezpečnostní postroje a pásy. ČSN Ř3 2612 

Bezpečnostní lana) proti pádu jsou zejména: 
• bezpečnostní lano 

• bezpečnostní pás 

• bezpečnostní postroj 

• zkracovač lana 

• samonavíjecí kladka 

• bezpečnostní brzda 

• pUípravky pro spouštEní a vytahování včetnE pUíslušenství. 
 

ProstUedky osobního zajištEní musí svými parametry odpovídat požadavk]m zvláštních 

pUedpis] ĚČSN Ř3 2611 Bezpečnostní postroje a pásy. ČSN 83 2612 Bezpečnostní lanaě, pUípadnE musí 
být k používání schváleny státní zkušebnou. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky 
s návodem na použití prostUedk] osobního zajištEní. 

 

Zajištění proti pádu pīedmětĳ a materiálu 

Materiál, náUadí a pom]cky musí být uloženy, pUípadnE skladovány ve výškách tak, aby byly po 

celou dobu uložení zajištEny proti pádu, sklouznutí nebo shození vEtrem bEhem práce i po jejím 
ukončení. 
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Pracovní náUadí je zakázáno zavEšovat na části odEvu, pokud k tomu není upraven nebo 

pracovník nepoužije vhodné výstroje Ěpás s upínkami apod.). 

Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí pUetEžovat. Hmotnost materiálu, zaUízení, pom]cek, 
náUadí včetnE počtu osob nesmí pUesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce. 

 

Obecné zásady bezpečnosti práce 

Na stavbE mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoO zaučení v daném oboru. 

Všichni pracovníci na stavbE pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelnE 
doškolování. Vybavení ochrannými prostUedky a pom]ckami pro své zamEstnance zajistí jednotliví 
dodavatelé. 

V pUípadE bEžného úrazu bude lékaUská péče poskytnuta formou první pomoci pUímo na 
staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbE u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale 

kontrolovaném místE lékárnička, která musí být kontrolována, doplOována a léky pUed projití záruční 
lh]ty vymEOovány. TEžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetUeny v nejbližším zdravotním 
stUedisku. TEžké úrazy po poskytnutí první pomoci pUenechány k ošetUení pUivolané záchranné službE. 

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí a[ podzemních nebo nadzemních, 
které jsou v provozu, musí být provádEny ručnE.  

PracovištE musí být pUi práci mimo denní dobu, nebo když si vyžadují klimatické podmínky, 
UádnE osvEtleno. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potUeba. Výstavbou 
nebude dotčeno bezbariérové užívaní jiných staveb. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatUení 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístEní stavby nebude nutné dElat žádná dopravnE 

inženýrská opatUení. Pr]jezdnost komunikací v okolí objektu nebude omezena.  

  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádEní stavby - provádEní 
stavby za provozu, opatUení proti účink]m vnEjšího prostUedí pUi 
výstavbE apod. 

Není potUeba stanovit speciální podmínky pro provádEní stavby. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádEní prací tak, aby 

stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly provádEny v nežádoucích dnech a hodinách 

(svátky, noční hodiny apod.).  

 

B.9 Celkové vodohospodáįské įešení 
Viz část B.2.7 

 

 

V BrnE 01/2020                      Bc. Petr Wachsberger 
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