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ÚVOD
Na žádost investora bude provedena stavba Moderní d evostavby rodinného
domu. Z t chto d vod bylo provedeno výškové zam ení a následné osazení stavby do
terénu.
Jedná se o novostavbu, samostatn stojící dvoupodlažní rodinný d m, který se
skládá ze sendvi ových konstrukcí. Nosná konstrukce domu je d ev ná skeletová.
Objekt je zast ešen plochou st echou.
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a)

Identifikace stavby:

Identifika ní údaje stavby
Akce:

Moderní d evostavba rodinného domu

Místo stavby:

Žamberk

Zem :

eská republika

Druh stavby:

novostavba RD

Katastrální území:

Žamberk

Parcela:

3160/22

Investor:

Jan Zá ecký

Zpracovatelé dokumentace:

Jan Zá ecký

Základní charakteristika stavby a její ú el
Ozna ení objektu:
Ú el objektu:

novostavba dvoupodlažního domu
rodinný d m

Provedení:
Po et nadzemních podlaží:
Zast ešení objektu:

dvoupatrový d m bez podsklepení
1 NP, 2NP
plochá st echa

b)
údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o
majetkoprávních vztazích:
Stavba bude realizována na stavebním pozemku . 3160/22, který mají investo i ve
vlastnictví, což doloží platným LV. Daný pozemek je dnes využíván p evážn jako zahrada a
vlastní stavba rodinného domu bude realizována na pozemku . 3160/22.
c)
údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu:
Byl proveden b žný stavebn technický pr zkum s prohlídkou místa stavby.
Napojení na dopravní infrastrukturu:
po stávajících komunikacích
Napojení na technickou infrastrukturu:
bude provedeno napojení na vodovodní ád a elektrickou sí
odvod splaškové kanalizace je ešen do usazovací jímky a dále do stávající ko enové
istírny, z které bude istá voda odtékat do rybní ku, p epad bude odveden do
jednotné kanalizace
deš ová kanalizace je odvád na do nádrže na odpadní vodu, z které bude dále použita
na sekundární voda, p epad bude odveden do rybní ku
d)

informace o spln ní požadavk dot ených orgán :

Požadavky dot ených orgán jsou dodrženy.

e)

informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu:

Obecné požadavky na výstavbu jsou spln ny.

f)
údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop .
územn plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona:
Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným územním a regula ním plánem území.

g)
v cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení
v dot eném území:
V daném území nejsou známy žádné v cné a asové vazby stavby na související a
podmi ující stavby.
h)

p edpokládaná lh ta výstavby v etn popisu postupu výstavby:

P edpokládá se výstavba rodinného domu v jedné etap . Délka trvání výstavby daného
objektu je cca 6 m síc .
i)
statistické údaje o orienta ní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu
životního prost edí a ostatní v tis. K , dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i
nebytové v m2, a o po tu byt v budovách bytových a nebytových:
Orienta ní hodnota stavby:
Spodní stavba
Horní stavba
Celkem
K
Zastav ná plocha:
Plochy v 1.NP:
Po et obytných místností:
Plochy v 2.NP:
Po et obytných místností:

V Brn 17.5.2013

2,5 tis. K /m2 K
15,0 tis. K /m2 K
3150
tis.

horní stavba
užitková plocha
v 1.NP
základní (obytná)
užitková plocha
v 2.NP

180,0
83,0
0
43,74
29,85
3

m2
m2
m2
m2

Jan Zá ecký
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení

a) zhodnocení staveništ , u zm ny dokon ené stavby též vyhodnocení sou asného stavu
konstrukcí; stavebn historický pr zkum u stavby, která je kulturní památkou, je v
památkové rezervaci nebo je v památkové zón :
Stavební pozemek se nachází v intraviánu m sta ve stávající ob anské výstavb . Pom ry
staveništ jsou jednoduché, jedná se o mírn svažitou plochu s dobrými p ístupovými
plochami. Stávající plocha stavby není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové
rezervaci nebo památkové zón .
b) urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad pozemk s ní souvisejících:
Hlavní obytná ást je tvo ena dvoupodlažním objektem s plochou st echou. Objekt je
zast ešen plochou st echou se sklonem 2%. Provedení rodinného domu je bez podsklepení
s osazením rodinného domu na základové desce. Spojení s ve ejnou komunikací bude
zabezpe eno zpevn nou plochou.
c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vn jších
ploch:
Objekt rodinného domu je budován jako montovaná d evostavba. Vn jší obvodové panely
jsou konstruovány z difúzn otev eného sendvi e tlouš ky 493 a 505 mm, vnit ní nosné st ny
tlouš ky 170 mm, vynešeny d ev nými sloupky a vnit ní nenosné sendvi e tlouš ky 150 mm.
Objekt je zateplen konopnou izola ní rohoží tlouš ky 360 mm. St ešní konstrukce je ešena
jako plochá st echa se sklonem st ešních rovin 2%. St ešní konstrukce rodinného domu je
ešena posi joist ps12n. St ešní krytina je navržena z asfaltových pás .
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:
V rámci projektové dokumentace je ešeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu –
viz výkres . 102 – Situace.
e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu, dodržení
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území:
Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území.
f) vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany:
Stavba nemá zásadní vliv na životní prost edí. V tšina použitých materiál je organického
p vodu a zbylé použité stavební materiály a technologie jsou tradi ní a neovliv ují negativn
životní prost edí.
g) ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn p ístupných ploch a komunikací:
Stavba neuvažuje bezbariérové provedení, požadavek investora nebyl vznesen.

h) pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk do projektové
dokumentace:
Investor p edloží pro stavební ízení provedené pr zkumy a m ení, p edevším uvede
skute nosti o hydrogeologických pom rech na pozemku a o hodnot radonového rizika.
Vzhledem k t mto údaj m je pot eba posoudit dimenze základových konstrukcí a návrh
hydroizola ního souvrství. Navrženo je hydroizola ní souvrství zohled ující st ední
radonovou zát ž a tlakovou spodní vodu.
i) údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový a výškový
systém:
Výškové a polohové podklady ke stavb vychází z katastrálních podklad a z místních
pom r na pozemku. P esné výškové zam ení pozemku bude provedeno spolu s vyty ením
stavby. Viz výkres . 102 - Situace stavby.
j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní
soubory:
Stavbu tvo í stavba rodinného domu a samostatn garáž s krytým stáním. Stavba je len na na
dva stavební objekty rodinný d m a garáž.
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními
ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich minimalizace:
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné
minimalizovat prašnost a zajistit ádné dopravní zna ení vjezdu na staveništ , stejn tak i
ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Díky rychlé výstavb a nízké hmotnosti
použitých stavebních materiál bude vliv na okolí v pr b hu výstavby minimální.
l) zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník , pokud není uveden v ásti
F:
Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník je uvedeno v ásti technické
zprávy.

2. Mechanická odolnost a stabilita
Objekt je navržen v souladu s SN 73 0035 a SN 73 1701. Všechny použité stavební
materiály a navržené konstrukce vyhovují v dané expozici.
Projektová dokumentace eší jednoduché základové podmínky, st ední radonové riziko a
tlakovou neagresivní vodu. Pokud hydrogeologické a radonové pom ry na pozemku
odpovídají jiné skute nosti, je t eba toto v projektové dokumentaci zohlednit.

3. Požární bezpe nost
Je ešena samostatnou ástí projektové dokumentace.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nep edstavují riziko z hlediska ochrany zdraví
osob ani životního prost edí.
Stavba nemá negativní vliv na životní prost edí. Odpady vzniklé p i výstavb budou t íd ny
do p istav ných kontejner a odvezeny do sb rného dvora. B žný domovní odpad bude
odvážen specializovanou firmou na základ smluvního vztahu.

5. Bezpe nost p i užívání
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky p edpis a p íslušných
norem. Stavba po dokon ení umož uje svým charakterem její bezpe né užívání.

6. Ochrana proti hluku
Vn jší hluk stavba nebude produkovat a vnit ní ešení a použité stavební materiály spl ují
podmínky požadavk norem.

7. Úspora energie a ochrana tepla
Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s SN 73 0540. Sou ástí
projektové dokumentace pro stavební ízení je také Pr kaz energetické náro nosti budovy,
který je samostatnou ástí projektové dokumentace.

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace
Údaje o spln ní požadavk na bezbariérové ešení stavby:
Jelikož ze strany stavebníka není uplatn n tento požadavek, není tato stavba navržena pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. P ízemí rodinného domu není ešeno zcela
bezbariérov . Do podkroví se osoby s omezenou schopností pohybu dostanou pomocí
schodolezu.

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe nostní pásma apod.:
projektová dokumentace je zohledn na na stavbu v lokalit se st edním radonovým rizikem
(uvažovaná), na dot ených pozemcích se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita ani
poddolované území.
Staveništ se nenachází v ochranných ani bezpe nostních pásmech a není ohroženo žádnými
škodlivými vlivy.

10. Ochrana obyvatelstva
Spln ní základních požadavk
obyvatelstva:

na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany

Není navrhována.

11 Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod:
Odpadní splaškové vody jsou kanaliza ní p ípojkou svedeny usazovací jímky a potom dále do
stávající ko enové istírny odpadních vod, dále do rybní ku a p epadem do jednotné
kanalizace. Deš ové vody jsou kanaliza ní p ípojkou dovedeny do nádrže na deš ovou vodu,
z které je dále použita jako sekundární voda.

b) zásobování vodou:
Primární zásobování pitnou vodou je zabezpe eno vodovodní p ípojkou z místního
vodovodního adu. Sekundární zásobování vodou je zabezpe enou z nádrže na deš ovou
vodu.

c) zásobování energiemi:
Zásobování elektrickou energií je primárn zajišt no elektrickou p ípojkou.

d) ešení dopravy:
Dopravní ešení odpovídá požadavk m na dané území.

e) povrchové úpravy okolí stavby, v etn vegeta ních úprav:
V rámci terénních úprav bude okolní terén zatravn n, pop ípad osázen ke i nebo malými
stromy. P ístup ke vstupním dve ím a p íjezd ke garáži bude ešen zpevn nou plochou ze
stávajících zpevn ných ploch a p ilehlé komunikace.

f) elektronické komunikace:
Bude ešeno na základ požadavku investora.

12 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb
V rámci projektu rodinného domu a garáže s jedním krytým stáním se nevyskytují žádná
výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb.

V Brn 17.5.2013

Jan Zá ecký

ZÁV R
Stavební materiály uvedené ve výkresech a v technické zpráv vyhovují platným
normám. Mohou se zam nit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametr .
V p ípad požadavku dodavatele na následné zm ny v projektu je nutno vždy
konzultovat (vyžádat souhlas) s projektantem.
Základem architektonického a konstruk ního ešení je jednoduchost, funk nost a
prakti nost. Myslím si tedy, že došlo ke snaze souzn ní p írody, techniky a
architektury.
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