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1.  PŘEDMĚT DÍLA: 
 
 Předmětem díla k povolení stavby je rekonstrukce, stavební úpravy a přístavba 
zahradního  objektu na ulici Na Vyhlídce 1615, ve Zlíně, na parcele č. 2293, k.ú. Zlín, 
kraj Zlínský.  

Rekonstrukce rodinného domu bude mít 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní 
podlaží, které je částečně zapuštěno do terénu. Stavební úpravy se týkají 
podsklepení. Součástí díla budou zpevněné plochy a přístavba zahradního objektu 
do 25m2. 
 
ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU: 
 
 Pozemek parc. č. 2293, stejně jako nejbližší okolní přilehlé pozemky, spadá do 
vlastnictví Magistrátu města Zlín a je předmětem stavebních úprav. Předmětem 
rekonstrukce je objekt rodinného domu – objekt do ulice Na Vyhlídce, kde stojí 
původní stavba na základě předešlého povolení ke stavbě. Parcela č. 2293 je 
v katastru nemovitostí vedena jako rodinný dům se zástavním právem smluvním. 
 Stavba se nachází v jihozápadní části města Zlín, v obytné čtvrti Letná. Ke 
stavbě je příjezd z ulice Na Vyhlídce, napojenou na ulici Mostní směrem ze státní 
silnice II. třídy č.497 a zezadu po nezpevněné místní komunikaci – z ulice Bratří 
Sousedíků.  
 
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: 
 
  Vlastníkem pozemku je investor: xxx, bytem Na Vyhlídce 1615, Zlín 76 001.   
 
INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 
 
 Výsledky a připomínky dotčených orgánů státní správy a provozovatelů, či 
vlastníků sítí budou přílohou ve složce „Doklady“, která bude součástí této PD pro 
povolení stavby.  
 
POUŽITÉ PODKLADY:  
 
 Bylo použito snímku – kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000. Výskyt 
podzemního vedení bude doložen vlastníky, nebo provozovateli inženýrských sítí a 
před zahájením prací budou sítě vytyčeny v terénu. Bylo použito podkladů z archivu 
města Zlína. Bude provedeno zaměření hranic objektu a výškopisné zaměření.  
 
ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 
 Záměr je v souladu s platným územním plánem města Zlín. 
 
 
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ:  
 
  Rekosntrukce a novostavba zahradního objektu se nenachází v řadové zástavbě 
a z toho důvodu nebude prací narušena statika okolních domů. Připojení na 
technickou a dopravní infrastrukturu bude řešeno v rámci stavby. Stavba není časově 
vázaná na související a podmiňující stavby.  
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B: Souhrnná technická zpráva 
 
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: 
 
 Stavba se nachází ve Zlíně v obytné čtvrti Letná. Rekonstrukce bude v místě, kde 
stojí stávající budova na základě předchozího povolení stavby. Stavební úpravy se 
týkají podzemních částí objektu, zejména vnějšího přístupového schodiště do 
sklepních prostor včetně nových základových konstrukcí a opěrné stěny. Ke stavbě 
je příjezd z ulice Na Vyhlídce, napojenou na ulici Mostní směrem ze státní silnice II. 
třídy č.497 a zezadu po nezpevněné místní komunikaci – z ulice Bratří Sousedíků.  

Příjezd z ulice Na Vyhlídce  bude využit pro dopravu stavebního materiálu. 
K zařízení staveniště poslouží výhradně prostory na pozemku v nejbližším okolí 
objektu. Pro provedení fasády bude potřeba záboru části obecního pozemku parc. č. 
2293, tato skutečnost bude doložena smlouvou s vlastníkem pozemku Magistrátu 
města Zlín, náměstí Míru 12, 760 001 Zlín. 
 
 
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY: 
 
  

Objekt se nachází ve volné struktuře rodinných domů v obytné čtvrti Letná, celá 
komunikace ulice Na Vyhlídce bude řešena jako obytná ulice typu D, s pruhem 
vyhrazeným pro odstavné stání. (Řešení obytné ulice Na Vyhlídce je součástí této 
PD.) 

Historická stavba je navržena jako jednoduchý, tvarově čistý objekt, s výrazným 
řešením fasády z režného zdiva. Návrh rekonstrukce zachovává stejný objem a 
architektonické vzezření původní stavby. Objekt je obdélníkového tvaru a má dvě 
nadzemní podlaží s částečným podsklepením, bude sloužit k obytným účelům. 
Celková zastavěná plocha bude 71,9 m2 (včetně zahradního objektu). Ve zvýšeném 
1NP se nachází vchod do objektu. V každém podlaží budou obytné prostory s 
hygienickým zázemím. Střecha objektu bude plochá s výškou +6,100 m.  
 

Stavbu jako celek bude tvořit hlavní objekt domu, venkovní schodiště ustupující 
do terénu, zahradní objekt krychlovitého tvaru s vodorovným dřevěným obkladem (do 
25m2), zpevněné plochy, okolní povrchové úpravy  a přípojky inženýrských sítí. 
Součástí změn budou úpravy okolní zeleně a zahrady.  

Dle dohody s investorem bude využito systému vnějšího (Isover) nebo vnitřního 
zateplení (Ytong), který následně ovlivní vnější fasádu domu. V případě vnějšího 
zateplení bude zateplovací systém následně obložen obkladovým páskem dle 
požadavků památkové péče. V případě vnitřního zateplení bude vnější fasáda 
regenerována čištěním tryskáním mikročásticemi za sucha, výměna poškozených 
cihel, uzavření trhlin a přespárování. 
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STÁVAJÍCÍ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY: 
 

Ve zvýšeném 1NP se nachází vstup do zádveří objektu, tento vstup je orientován 
jihozápadně a zádveří je tvořeno podlahovou plochou o velikosti 7,1m2. Ze zádveří je 
volný průchod do chodby o velikosti 4,4 m2, ze které lze pokračovat do kuchyně (9 
m2), obývacího pokoje (21,2 m2) a koupelny (3,7 m2). Z obývacího pokoje lze 
pokračovat po schodišti (v současné době nevyhovující šířka schodiště) do 2.NP, 
kde se nachází ložnice (21,2 m2), a dva dětské pokoje (10,5 m2 a 6,6 m2). Všechny 
pokoje v 2.NP jsou navrženy jako průchozí. Suterén objektu tvoří částečné 
podsklepení o podlahové ploše 13,9 m2, které je přístupné po vnitřním schodišti 
směrem do chodby v 1NP. 

 
 

NOVĚ NAVRHOVANÉ DISPOZIČNÍ  ŘEŠENÍ STAVBY: 
 

Stávající vstup do objektu zůstává zachován, zádveří je nyní odděleno od chodby 
pomocí posuvných dveří. Nejpodstatnější stavební změnou se stává nové schodiště, 
které je nyní dvakrát lomené bez zrcadla a umístěné ve středu stavby. Ze zádveří lze 
projít do chodby (3,5 m2), ze které je přístup na nové schodiště, které pod svou 
konstrukcí nabízí nový úložný prostor. Dále lze z chodby projít do koupelny (3,2 m2) a 
společného prostoru obývacího pokoje s kuchyní a jídelním koutem (27,5 m2). 
Součástí obývacího pokoje je také oddělitelný pracovní koutek (4,5 m2). 

V 2.NP se nachází chodba o ploše 3 m2, ze které je samostatný přístup do všech 
pokojů, tedy do dětského pokoje (10,6 m2), ložnice (20 m2) a koupelny (4,7 m2). 

Prostor suterénu (14 m2)je nyní přístupný pomocí vnějšího schodiště. 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY: 
 
 
Nosný systém: 

 
Z hlediska technického řešení objektu domu se jedná o rekonstrukci. Stávající 

nosný stěnový systém hlavní části domu tl.370mm se zděnými stěnami je skládané 
konstrukce a to směrem od exteriéru z CPP, drobného stavebního odpadu, 
keramických dutinových tvarovek a vnitřní omítky. CPP a dutinové tvarovky jsou 
vzájemně provázány po 4 až 8 řadách CPP. Obvodové zdivo prostoru zádveří je 
řešeno z CPP tl.300mm. (Vytápěné bude pouze v případě venkovního systému 
zateplení.) Obvodové zdivo bude dle požadavků investora zatepleno vnějším nebo 
vnitřním zateplovacím systémem. 

 
Základové konstrukce: 

 
Stávající základové konstrukce tvoří betonové základové pasy s chybějící 

hydroizolací. Nové základové konstrukce pod venkovním schodištěm budou tvořit 
základové pasy z prostého betonu s konstrukčním vyztužením, dobetonováním 
stávající základové konstrukce v místě vstupu do sklepních prostor a hydroizolace. 
Stěny a podlaha sklepních prostor budou opatřeny nátěrem XYPEX. Novou 
základovou konstrukci tvoří také základ pod nově navrženým vnitřním schodištěm a 
vnější opěrná stěna z vodostavebního betonu.  
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Podlahové konstrukce 
 
Nová podlahová konstrukce 1NP na terénu bude nově tvořena železobetonovou 

deskou s drážkou do nosného zdiva, hydroizolací (asf.pás), EPS tl.100mm a suchou 
sádrokartonovou podlahou KNAUF F141, tl. 25mm. 

 
Stropní konstrukce: 

 
Stávající stropní konstrukce 1NP je tvořena dřevenou vlýskovou podlahou, 

papírem superior, dřeveným záklopem a fošínkami 50x220mm s podbitím a 
rákosovou omítkou.  

Nová stropní konstrukce nad 1PP, která překrývá stávající otvor po 
vybourávaném vnitřním schodišti bude tvořena dřevenými fošinkami vsazenými do 
ocelových třmenů svařených k překladu dveří do sklepních prostor a kapes 
základového pasu pod 1NP.   

Nová stropní konstrukce po vybourávaném vnitřním schodišti v 1NP bude tvořena 
osazením fošinek do třmenů přivařeným na nově osazené ocelové HEB profily 
v konstrukci stropu.  

Nová stropní konstrukce nad 1NP ve zbývající části objektu bude nově tvořena 
suchou sádrokartonovou podlahou KNAUF F142, tl.55mm na P+D umístěnou na 
stávající záklop se stávajícími fošinkami konstrukce stropu, které budou nově podbity 
a opatřeny SDK pohledem. Nášlapnou vrstvu bude tvořit vinylová podlaha. 

 
 
Střešní konstrukce: 

 
Stávající střešní krytinu tvoří lepenka a permanit, dřevený záklop, fošínky a 

spádové fošínky, ISOLITH tl.25mm a vnitřní rákosová omítka. Střešní krytinu budou 
nově tvořit 2x natavitelné asfaltové pásy a 1x přibytý asfaltový pás na stávající záklop 
a mezi fošinky a spádové fošinky kladená tepelná izolace ze skelné plsti ISOVER 
UNIROL PROFI tl.180 – 300mm, dodatečná tepelná izolace ISOVER UNIROL 
PROFI tl.80mm, parotěsná folie, vzduchová mezera a SDK podhled. 

 
 

Schodiště: 
 

Vnitřní schodiště bude provedeno jako ocelové schodnicové schodiště 
s dřevenými stupnicemi a podstupnicemi. Schodiště bude opatřeno zábradlím.  
Venkovní schodiště bude provedeno jako železobetonové monolitické a bude 
opatřeno zábradlím a protiskluznou dlažbou. 
 
 
Hydroizolace a protiradonová izolace: 
 

Na podkladním betonu bude celoplošně provedena hydroizolační vrstva 
z asfaltových modifikovaných pásů, která bude plnit zároveň funkci protiradonové 
izolace.   
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Tepelná a akustická izolace: 
 

Tepelnou izolaci stěn bude tvořit v případě vnějšího zateplení kontaktní 
zateplovací systém s použitím desek ISOVER GREYWALL  tl.120mm. Sokl stavby 
bude zateplen izolačními deskami XPS tl. 100mm.   
Střešní plášť objektu bude zateplen TI ze skelné plsti ISOVER UNIROL PROFI 
tl.180-300 mm.  
 
 
Výplně otvorů, truhlářské výrobky: 
 

Okna a dveře budou dřevená. Okenní profil EUROOKNO. Všechna okna pro 
přirozené větrání budou opatřena ovládacím zařízením, umožňujícím otevření okna  
z podlahy. Rozměry všech výrobků upřesnit až po zaměření na stavbě dle 
skutečného stavu. 

 
 
Klempířské výrobky: 
 

Klempířské prvky oplechování na střeše budou provedeny z měděného plechu.  
Oplechování parapetů oken bude provedeno z hliníkových parapetních profilů.  
 
 
Zámečnické výrobky: 
 

Jedná se o zábradlí, zábrany a různé doplňkové kotvící prvky. Zábradlí schodiště 
bude provedeno jako ocelové s dřevěným madlem, venkovní zábradlí bude ocelové.    
 
Malby a nátěry: 
  

Ocelové prvky budou opatřeny vhodnými nátěry proti korozi. Štukové omítky a 
sádrokartony budou opatřeny malbami.   
 
 
Omítky, obklady a sádrokartony: 
 

Podhledy v místnostech budou provedeny jako sádrokartonové. 
V místnostech hygienického zázemí budou na stěnách provedeny keramické obklady 
do výšky 1,8m. Omítky budou prováděny na zděných  stěnách.   
 
 
Bourací práce: 

 
Technické řešení rekonstrukce objektu v rámci bouracích prací se týká  

vybourání otvorů v nosné stěně, odstranění části střešní konstrukce, odstranění 
příček, vybourání části podlah, rekonstrukce stropů a výměně dveřních a okenních 
profilů. 
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Řešení vnějších ploch: 
 

V rámci úprav pozemku bude nově zbudována přístupová cesta k domu a 
osazení opěrné stěny schodiště u vstupu do sklepa 
 V rámci nových zpevněných ploch budou vybudovány dlážděné plochy pro 
napojení objektu na stávající zpevněnou plochu na pozemku stavby.  Zpevněné 
plochy budou provedeny z betonové dlažby kladené do štěrkového lože. Parkování 
pro obyvatele a návštěvníky bude zajištěno na ploše při příjezdu  po zpevněné místní 
komunikaci – z ulice Na Vyhlídce.   – viz řešení parkovacích míst.  
 
 
 
NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 
 
 Stavbou se nemění stávající dopravní řešení v obci.  Příjezd a přístup ke stavbě 
je z ulice Na Vyhlídce, napojenou na ulici Mostní směrem ze státní silnice II. třídy 
č.497 a zezadu po nezpevněné místní komunikaci – z ulice Bratří Sousedíků.  

Stávající stavba je napojena na veřejnou kanalizační síť. V rámci napojení stavby 
na technickou infrastrukturu bude proveden nový rozvod plynového potrubí ke kotli 
umístěném v 1PP a budou provedeny nové rozvody vody (FV Plast PPR), kanalizace 
(PP) a nové vedení elektrických rozvodů. 
 
 
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
 

Stavba jako celek bude sloužit k obytným účelům, tyto prostory budou obsahovat 
hygienické zázemí pro obyvatele domu.  
Vytápění objektu bude pomocí plynového kotle. Kotel bude ve stavebně oddělené 
místnosti.  Vliv objektu jako celku na životní prostředí objektu bude spočívat 
v odpadovém hospodářství a  znečištění ovzduší od systému vytápění (odkouření). 

V objektu se nenachází výrobní technologie, která by představovala zdroj 
znečištění ovzduší.  
Zdrojem znečištění ovzduší bude pouze samotný systém vytápění. Zdrojem tepla pro 
objekt jako celek bude kotel na zemní plyn. Otopná soustava bude provedena jako 
ústřední s centrálním zdrojem tepla.  Dle zákona č.86/2002 se jedná o malý zdroj 
znečištění ovzduší.   
 
  
Hledisko odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 o odpadech v platném znění) 
 

Odpady vzniklé při stavbě. V rámci stavby budou vznikat odpady. Jedná se o 
vykopanou zeminu, různé obalové materiály, zbytky stavebních materiálů atd.   
Vykopaná zemina bude umístěna na místní skládku. Obalové materiály, zbytky 
stavebních materiálů a komunální odpad budou likvidovány smluvními partnery.  
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Hledisko ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny) 
 

V místě stavby se nachází vzrostlá, částečně udržovaná zeleň, která brání 
výstavbě. Na základě odborného posudku bude předmětem stavby prořez dřevin. 
 
 
Hledisko ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/192 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu) 
  

Stavební aktivity budou prováděny na pozemku parc. č. 2293. Tento pozemek je 
veden v KN jako rodinný dům. Nedojde tak k dotčení pozemků náležících do ZPF.  
 
Hledisko ochrany vod (zákon č. 254/2001 Sb. zákon o vodách) 
 

Objekt je napojen na veřejný vodovod. 
Dešťové a splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace.  
Při stavbě je třeba zamezit úniku ropných látek z mechanizační techniky.  
  
 
TECHNOLOGICKÉ SOUBORY: 
 
 V objektu nebude instalována žádná výrobní technologie.  
 
VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
 
 Stavba je situována na pozemku parc. č. 2293. Objekt není situován v řadové 
zástavbě, tudíž stavební práce nemusí být prováděny s ohledem na okolní zástavbu. 
Pouze provádění základů venkovního schodiště musí být provedeno tak, aby nebyla 
narušena statika domu. Dále musí být chráněna střecha zádveří rodinného domu, 
proti možnému pádu stavebního materiálu na tuto střechu. V rámci výstavby nebude 
produkován nadměrný hluk a nebudou vypouštěny žádné škodlivé látky do ovzduší.   
 
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ: 

 
 Při provádění výstavby musí být dodrženy všechny požadavky na obecně 
technické a stavební vyhlášky. Pro zahájení stavebních prací je nutné zajistit 
bezprostřední okolí stavby. Při všech stavebních pracích je třeba dodržovat 
ustanovení dle zákona č.309/2006 Sb. provázeným nařízením vlády 591 / 2006 Sb. a 
362/2005 Sb.  
Tento stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi 
souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí 
stavební práce a jejich pracovníky.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
 Statická část projektu není součástí projektu pro stavební povolení. Konstrukce 
objektů byly navrženy empiricky. Finální statický návrh a posouzení bude předmětem 
prováděcí dokumentace.   
 

3. Požární bezpečnost 
 
 Požárně-bezpečnostní řešení bude řešeno v samostatné příloze - Požárně-
bezpečnostní řešení stavby. Finální požárně-bezpečnostní návrh a posouzení bude 
předmětem prováděcí dokumentace.   
 
4. Hygiena, ochrana zdraví při práci: 
 
 Stavba jako celek neobsahuje komerční prostory. 
 
  
5. Ochrana proti hluku 
  

Provoz objektu nebude mít za následek nadměrnou produkci hluku do okolí. 
Zdroji hluku budou pouze výdechy odvětrání a nasávání případné vzduchotechniky, 
atd.  Vše bude navrženo s ohledem na splnění příslušných limitů. Hluk vyvolaný 
autodopravou bude zanedbatelný.   
 
 
 

6. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Celý projekt byl zpracovaný dle norem ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
Veškeré obalové konstrukce staveb splňují požadavek normy na součinitel prostupu 
tepla.  
 
 
7. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Radon – bude prověřen přímo na místě 
Agresivní spodní vody – nevyskytují se. 
Seismicita – nevyskytuje se. 
Poddolování – nevyskytuje se. 
Ochranná a bezpečnostní pásma – nejsou stanovena.   
 
 
 

8. Ochrana obyvatelstva: 
 
 Při výstavbě je zapotřebí zajistit bezprostřední okolí staveniště.  
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9. Inženýrské stavby, objekty: 
 
 
Voda a technologická voda: 
 Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Bude napojena na veřejný 
vodovodní řád umístěný v komunikaci. Vodoměrná sestava bude umístěna uvnitř 
objektu. Pro technologii nebude voda využívána.  
 
Dešťové odpadní vody: 

Dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch budou svedeny do 
stávající obecní splaškové kanalizace. U hranice pozemku s veřejným prostranstvím 
bude na dešťové kanalizaci osazena revizní šachta.  
 
 
Splaškové odpadní vody: 

Splaškové odpadní vody budou svedeny stávající přípojkou do veřejné splaškové 
kanalizace.  
 
Elektroinstalace: 

Nad pozemkem investora vede kabel NN, který je potřeba ponechat a chránit 
před poškozením. K připojení objektu na vedení NN bude využito stávající přípojky.  
 
Plyn: 

Objekt bude vytápěn pomocí plynového kotle. Otopná soustava bude provedena 
jako ústřední s centrálním zdrojem tepla. Dodatečným zdrojem tepla může být 
teplovzdušný krb s napojením na stávající komín. 

 
 

 
 
10. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 
 
 V objektu nebude instalována žádná výrobní technologie.  
 

11. Dokladová část 
 
 Majetkoprávní poměry, vyjádření správců či majitelů inženýrských sítí a další 
dokumenty budou přílohou v samostatné složce DOKLADY.    
 

12. Zásady organizace výstavby: 
 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 K zařízení staveniště poslouží výhradně pozemek stavby. Pozemek má stávající 
oplocení. Vykopaná zemina bude uložena na skládku. Příjezd z ulice Na Vyhlídce  
bude využit pro dopravu stavebního materiálu. 
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b) významné sítě technické infrastruktury 

V okolí stavby se nachází veřejné vedení sítí  -  vedení NN. V rámci stavby je třeba 
dodržovat podmínky pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí. Před 
zahájením výkopových prací je nutno nechat všechny sítě vytýčit v terénu.  

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Elektrická energie bude pro stavbu využívána ze stávající přípojky. Voda bude také 
využita ze stávající přípojky. V rámci stavby je třeba dbát na odvodnění staveniště a 
zamezení stékání dešťových vod na sousední pozemky.  

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu třetím osobám. Stavba nebude mít 
zásadní vliv na dopravu v obci.  

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Není řešeno. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Zařízení staveniště si zajistí prováděcí firma. Hygienické zázemí pro stavbu bude 
v podobě kontejnerových jednotek.  

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nebudou budovány stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění výstavby musí být dodrženy všechny požadavky na obecně technické 
a stavební vyhlášky. Pro zahájení stavebních prací je nutné zajistit bezprostřední 
okolí stavby. Při všech stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení dle zákona 
č.309/2006 Sb. provázeným nařízením vlády 591 / 2006 Sb. a 362/2005 Sb.  

 

Tento stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi 
souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí 
stavební práce a jejich pracovníky.   

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě je nutno dbát na ochranu životního prostředí. Jedná se zejména o 
dodržování pravidel odpadového hospodářství. Odpady budou na stavbě tříděny dle 
druhu a pravidelně vyváženy a likvidovány smluvními partnery. U strojů na stavbě je 
třeba zamezit úniku pohonných hmot a provozních látek.  

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Začátek stavby:    xxx 

Dokončení stavby:  xxx 
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Rekonstrukce bude řešena dodavatelsky. Prováděcí firma s investorem dohodne 
plán organizace výstavby dle dohodnutých termínů na dílo.   Na stavbě se povede 
stavební deník. Plán kontrolních prohlídek bude stavební firma, nebo investor 
konzultovat se stavebním úřadem (pokud stavební úřad bude požadovat kontrolní 
prohlídky). 
 
 
 
13. Konstrukce zahradního domku: 
 
Předmět díla: 
 
 Dřevěný zahradní domek na nářadí a uskladnění zahradního vybavení a 
sezónních potřeb. Vnější rozměry 3x2m, na výšku 3m. Domek s výklopnou stěnou 
pro vytvoření zahradní terasy. 
 
Konstrukce: 
 
 Základové konstrukce betonové pasy s konstrukční výztuhou do nosné 
konstrukce domku. Nosná konstrukce tesařská z hranolů 98x98mm. Podlaha z OSB 
desek na pero-drážku tl. 24mm, strop z OSB desek na pero-drážku tl. 24mm.  

Venkovní horizontální obklad palubkovými prkny. Střešní krytina střešní folie 
FATRAFOL 810 + oplechování okrajů střechy VIPLANYL. Konstrukce výklopné stěny 
na ocelovém pantu s přesahem a protizávažím. 

 
Napojení na technickou infrastukturu: 
 
 Domek není napojen na kanalizaci, vodu a plyn. Domek je napojen na rozvod 
NN. Odvod srážkových vod je řešen sklonem a přesahem střechy a je řešen 
vsakováním na pozemku. 
 
Konstrukce bude řešena dodavatelsky. 
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