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Podklady a literatura 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, včetně vyhl. č. 499/2006 o 
dokumentaci staveb, zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ČSN, normativní 
dokumenty nižší úrovně. Provozní a hygienické požadavky pro daný typ provozu. Směrnice 
děkana č. 12/2009 Úprava, odevzdávání a zveřejňování diplomových prací (+ Přílohy). Interní 
pokyn vedoucího ÚPST č. 2/2007 Forma zpracování VŠKP (+ Příloha 1: vzor popisového 
pole). Vzor Průvodního dokumentu závěrečné práce vedené na ÚPST.  

Zásady pro vypracování 

Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby pro účel 
rodinného domu s projekční kanceláří o 2 nadzemních podlažích, částečně podsklepený. Cíl 
práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v 
textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 
obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s 
předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny 
popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body 
A,B,F dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 
zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že bakalářskou práci tvoří konstruktivní projekt, bude 
povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, půdorysy 
řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců 
popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí 
vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních 
konstrukcí. 
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Ing. arch. Ivana Utíkalová 
Vedoucí bakalářské práce 

 



Abstrakt v českém jazyce: 

Bakalářská práce Rodinný dům s projekční kanceláří je zpracována na úrovni projektové 
dokumentace. Dům stojí na parcele č. 147/1 v katastrálním území Štíty město, na ulici Okružní a je 
půdorysného tvaru L. Jedná se o rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 
První podlaží je rozděleno na dvě části a to na část projekční kanceláře a část obytnou, která využívá i 
druhé podlaží.  Dům je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm. Jako součást projektu jsou přiloženy 
dispoziční studie a seminární práce. 
 
 
 
Abstrakt v anglickém jazyce: 

The bachelor´s thesis The family house with design office is processed as a project documentation. 
The house is standing on a building estate number 147/1 in the cadastral area Štíty- město on the street 
Okružní, and the layout of the house has the shape of letter “L”. This is a family house with a 
basement and two floors. It is divided into two parts, first one for craft production, second one for 
living, also extended into the whole attic. The house is lined with ceramic bricks Porotherm. The 
disposition study and the seminar works are attached as a part of this project. 
 
Klí čová slova v českém jazyce: 

Rodinný dům, samostatně stojící dům, částečně podsklepený, zděná konstrukce, sedlová střecha 

 
 
Klí čová slova v anglickém jazyce: 

Family house, detached house, partial basement, brick construction, gable roof, 

 
 
 



Bibliografická citace VŠKP 
  
KROBOTOVÁ, Tereza. Rodinný dům s projekční kanceláří. Brno, 2013. 26 s., 175 s. příl. 
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ÚVOD 
 

Cílem zadaného tématu mé bakalářské práce ,,Rodinný dům s projekční kanceláří“ bylo 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Rodinný dům je určen pro 4-5 
člennou rodinu. Objekt je situován v lokalitě Štíty, okres Šumperk. Objekt má dvě nadzemní podlaží a 
je částečně podsklepený.  Půdorys domu je ve tvaru písmene L. Zdivo suterénu je z tvarovek 
ztraceného bednění a zdivo prvního a druhého podlaží je z tvárnic Porotherm. Střecha je šikmá 
sedlová se skolen 40o. Součástí suterénu je garáž pro jedno osobní vozidlo. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

a)  Identifika ční údaje stavby, stavebníka, projektanta 
a.1) Identifikační údaje stavby  

 
Název stavby:   Rodinný dům s projekční kanceláří  
 
Místo stavby:   Štíty 
 
Parcelní číslo:   147/1 
    Katastrální území: Štíty – město 
 
Kraj :     Olomoucký 
 
Druh a účel stavby:  Novostavba rodinného domu s 1 bytovou jednotkou a 

projekční kanceláří 
 
Stavebník:    Pavel Novák,   

Nákladní 319, 789911 Štíty  
 

Zpracovatel PD:   Tereza Krobotová,  
Za Vodou 148, 78991 Štíty 

Datum:   květen 2013 
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předpokládané projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu. Rodinný dům je dvoupodlažní, částečně 
podsklepený. Součástí suterénu je garáž pro osobní automobil. 

 
a.2) Identifikační údaje stavebníka 
 
 Jméno:    Jan Novák 
 Datum narození:  30.9.1952 
 Adresa:   Nákladní 319, 789 91 Štíty 
 Tel:    603248752 
 Email:    novak@bakalar.cz 

 
a.3) Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 
 Jméno:    Tereza Krobotová 
 Datum narození:  7.9.1989 
 Adresa:   Za Vodou 148, 78991 Štíty 
 Tel:    60 3244387 
 Email:    krobotova.t@seznam.cz 

 
 
 
 



b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  
 
Pozemek na němž je řešena stavba patří stavebníkovi Pavlu Novákovi, který je jediným 

vlastníkem. Vlastní pozemek je volný bez stromů a keřů. Na pozemku dosud nebyly žádné 
stavební objekty. Pozemek zatím není oplocen.  

 
Sousední parcely: 
123/6 – Město Štíty 
123/3 – Jitka Kleinová 
147/2 – Pavel Knápek, Radka Knápková 
150/3 – Město Štíty 

 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu   
 

Provedené průzkumy:  
 

- vzhledem k charakteru stavby bude na pozemku proveden radonový a geologický průzkum, 
další jiné průzkumy nebyly zpracovány. (údaje převzaty ústně od objednatele) 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:  
 

Napojení na místní komunikaci (ul. Okružní) – leží na parc.č. 123/6 (parcela ve vlastnictví města 
Štíty) pro sjezd ke garážovému stání a pro samostatné parkování. 

 
Pozemek není napojen na inženýrské sítě, na pozemku budou zhotoveny:  
 

- Vodovodní přípojka, ukončená vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou  

- Elektro přípojka vedená v zemi, ukončená HDS ve zděném pilíři na hranici pozemku  

- Plynovodní přípojka, ukončená skříní HUP na hranici pozemku  

- Kanalizační přípojka jednotné kanalizace, ukončená RŠ 
- Objekt bude napojen domovními přípojkami: voda, elektro, plyn, kanalizace. 

 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

Případné požadavky na zpracování připomínek dotčených orgánů budou zohledněny a 
zpracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 
 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 
PD je zpracovaná podle platné legislativy a norem, je v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích na stavby.  Na základě zákona č. 183 Sb., stavební zákon 
budou prováděny kontrolní prohlídky stavby. 
Stavba bude provedena pomocí běžných technologií. 
 

 



f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  
 
Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města Štíty. Projektová dokumentace pro 

stavební povolení bude respektovat požadavky vydané Územně plánovací informací pro danou 
stavbu. Realizací stavby nedojde ke snížení nebo ke změně stávajícího krajinného rázu. 

 
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území  

 
Nevyskytují se 

 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  
 
Lhůta výstavby cca 18 měsíců od zahájení výstavby.  Během výstavby na sebe musí jednotlivé 

práce navazovat v obvyklé stavební technologii.  
 
1. Spodní stavba-základy 04/2014  

2. Přípojky inženýrských. sítí 06/2014  

3. Svislé a vodorovné konstrukce, střecha 07/2014  

4. Vnitřní rozvody, úpravy povrchů, podlahy 05/2015  

5. Terénní úpravy, zpevněné plochy 08/2015  

6. Kolaudace 10/2015  
 

Výstavby nebude trvale omezovat existující provozy. Veškeré stavební práce budou 
prováděny tak, aby se minimalizoval odpad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné 
stávající objekty a provozy v sousedství. 

Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opravena zhotovitelem 
 
 

i) Statistické údaje  
 
Celková podlahová plocha:    344,32 m2 

1S    61,75 m2 
1NP  139, 5 m2 
2 NP  143,07 m2 

Celková plocha pozemku:    2337 m2 

Zastavěná plocha:     175,45 m2 
Dle odhadu je předpokládaná cena stavby:   3 500 000 
Počet bytových jednotek:    1 
Počet obyvatel domu:    4 -5  
Zastavěná plocha:     175,45m2 
 
 



SO01 Rodinný dům s projekční kanceláří 
SO02 Inženýrské sítě 
SO03 Zpevněné plochy   
SO04 Oplocení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Tereza Krobotová       ……………………… 
           Podpis 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název stavby:    Rodinný dům s projekční kanceláří  
 
Místo stavby:   Štíty 
 
Parcelní číslo:   147/1 
    Katastrální území: Štíty – město 
 
Kraj :     Olomoucký 
 
Druh a účel stavby:  Novostavba rodinného domu s 1 bytovou jednotkou a 

projekční kanceláří 
 
Stavebník:    Pavel Novák,   

Nákladní 319, 789911 Štíty  
 

Zpracovatel PD:   Tereza Krobotová,  
Za Vodou 148, 78991 Štíty 

Datum:   květen 2013 
 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
Řešené území tvořené parcelou č. 147/1 kat. území Štíty město se nachází v severní části 

města Štíty. Pozemek má velikost 2337m2 (procento zastavěnosti cca 8%), je rovinatý 
nepravidelného tvaru a ve vlastnictví investora. V rámci současného stavu funkčního využití 
ploch je pozemek určen jako plocha pro ,,bydlení individuální nízkopodlažní“. Parcela má 
dostatečnou rozlohu pro realizaci stavby - výstavbu objektu rodinného domu, skládku materiálu a 
zázemí pracovníků a je dopravně dostupná z místní komunikace.  

Před zahájením prací bude celý pozemek oplocen dočasným plotem z ocelového pletiva do 
výšky 2 m. Staveniště bude připojeno k vodovodní a elektrické síti staveništními přípojkami dle 
příslušných norem a předpisů. Vzdálenosti budoucího objektu od hranice pozemku a od 
stávajících staveb na sousedních pozemcích jsou vyšší než nejmenší povolené a nebudou tak 
omezována žádná práva vlastníků sousedních pozemků. Na ploše pozemku se nenachází žádné 
stromy ani další významné rostliny. Zastření objektu je sedlovou střechou se sklonem střechy 40o. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 

 
b)   urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 
  Architektonické a dispoziční řešení stavby bylo navrženo dle požadavků a přání investora. 
Navržené řešení nijak nenarušuje okolní ráz krajiny a okolní zástavbu a zapadá do místní 
zástavby rodinných domů. Jedná se o novostavbu rodinného domu s jedním podzemním a jedním 



nadzemním podlažím a obytným podkrovím.  Objekt je určen k bydlení (1 bytová jednotka) 
s provozovnou projekční kanceláře v 1NP, půdorys RD bude tvaru L. 
 
  V 1S se nachází garáž s jedním parkovacím stáním, technická místnost a schodiště. 
  1NP je tvořeno částí obytnou a částí provozní (projekční kancelář). V obytné části je navržen 
obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, koupelna s toaletou, pokoj pro hosty, schodiště a zádveří. Z 
obývacího pokoje bude výstup na terasu.  
V části neobytné je navržena kancelář, kuchyňka, archiv, toaleta a zádveří. 
  V 2NP je ložnice se šatnou, dětský pokoj se šatnou, koupelna, toaleta, komora a schodiště 
 
   Orientace objektu a vnitřní dispoziční řešení bylo navrženo a ohledem na orientaci pozemku a 
jeho tvar. Obytné místnost jsou orientovány tak, aby byly splněny požadavky na oslunění. Obytné 
místnosti jsou osvětleny přirozeným světlem okny a střešními okny. 
 
c)   technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

Viz příloha F. Technická zpráva 

 

d)   napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Pozemek bude dopravně napojen na místní asfaltovou komunikaci na ulici Okružní na 
pozemku č. 126/6. Bude napojen pro sjezd ke garáži a dále pro parkování k projekční kanceláři. 
Obě napojení budou zhotovena z betonové dlažby. 

 Stavba bude napojena na vodovodní řad, plynovodní řad, elektrickou síť nízkého napětí, 
kanalizaci. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 

  Řešení je detailně popsáno v předchozím bodě. Budou dodrženy veškeré požadované 
podmínky majitelů infrastruktur a technických sítí, kteří budou stavbou dotčeni. Stavba se 
nenachází na svažitém terénu, nenachází se v poddolovaném území.  

 
  Vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11 bude ukončena ve vodoměrné šachtě ve 
vodoměrnou sestavou, odkud bude dále vedena do přízemí domu. Přípojka elektrické energie 
bude z AYKY 4B x 16, ukončená HDS ve zděném pilíři na hranici pozemku, dále bude domovní 
přípojka CYKY 4 x 10 vedená v zemi k rozvaděči v zádveří domu. NTL plynová přípojka z 
HDPE 100 SDR 11 vedená v zemi bude ukončena HUP s plynoměrem na hranici pozemku v 
oplocení, odkud bude dále vedena v zemi do přízemí domu. Kanalizační potrubí vedené v zemi z 
PVC KG bude ukončené v RŠ, odkud dále povede do jednotné kanalizace města.  

 
 
 
 
 



f)   vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

 Stavební práce nebudou mít žádný zásadní vliv na životní prostředí. Stavební práce vyvolají 
pouze dočasný vliv na zhoršení životních podmínek v okolí stavby. Tím se myslí hluk, prašnost, 
zvýšený pohyb po místní komunikaci, znečištění komunikace od stavebních strojů a další 
předpokládané jevy spojené s výstavbovým procesem. Dodavatel stavby bude dbát na to, aby se 
tyto jevy a ruchy okolí vyskytovali v co nejmenší míře, aby případné znečištění bylo co nejdříve 
likvidováno a provoz na místní komunikaci byl vždy omezen na co nejkratší možnou dobu. Za 
hranicí pozemku se nebude ani krátkodobě skladovat materiál. Při nakládání s odpady budou 
respektovány platné vyhlášky a předpisy. Na stavbě budou pro odpad zřízeny speciální 
kontejnery, do kterých bude odpad tříděn, a které budou poté odvezeny na skládku odpadů. Při 
výskytu odpadů nebezpečných k životnímu prostředí bude odpad předán ke zneškodnění firmě s 
oprávněním k těmto náležitostem. 
 

 
g)   řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

V požadavcích investora nebylo bezbariérové užívání stavby, a proto nebylo v projektu 
uvažováno. 

 
 

h)   průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 

 Pro vyhotovení PD bude provedena obhlídka pozemku vč. okolí, geodetické zaměření, dále 
radonový a hydrogeologický průzkum. Na základě měření radonu bude navržena HI. 

 
 

i)   údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

 
 Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu situace, který je součástí projektové 
dokumentace. Ve výkrese jsou vyznačeny stabilizační body technické nivelace s dálkovými a 
výškovými vzdálenostmi jednotlivých rohů objektu. Stavbu musí vytyčit geodet nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba. Při návrhu osazení objektu do terénu byl brán v potaz územní plán dané oblasti. 

 
 

j)    členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 

Stavba je provedena jako jeden ucelený celek. 
 
 

k)   vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky. Odstupové vzdálenosti objektu od 

hranice pozemku a od sousedních objektů jsou navrženy větší než minimální požadované. 



l)   způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
 

Dozor na staveništi a na provádění stavebních bude provádět oprávněná osoba. Tuto osobu si 
zvolí dodavatel stavby. Při provádění stavebních prací bude z hlediska ochrany zdraví pracovníků 
plně respektována Vyhl. č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 
vládní nařízení č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Předpokládá se užívání stavby s obvyklým zatížením vyskytujícím se v objektech rodinných 
domů. Tuhost stavby je zajištěna spojením obvodových a vnitřních nosných svislých konstrukcí 
systému Porotherm a stropní konstrukce Porotherm. Pro zvýšení tuhosti jsou navrženy 
železobetonové pozední věnce. Při provádění nosných konstrukcí systému Porotherm bude 
postupováno dle technologických předpisů výrobce, aby bylo dosaženo únosnosti dle výrobcem 
deklarovaných statických tabulek a výpočtů. 
 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 

a) Průkaz statickým zřícení stavby nebo její části, 
b)   větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného  vybavení   

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
 
3.   Požární bezpečnost  
  

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat , 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 
 Viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 

 
 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Komunální odpad bude odvážen technickými službami města.Dočasně bude uložen v 
popelnici na místě k tomu určeném na hranici pozemku investora.  

Z hlediska hygieny jsou v rodinném domě navrženy 2 koupelny. V 1NP se nachází koupelna 
sprchovým koutem, záchodovou mísou a umyvadlem. V 2NP je navržena samostatné koupelna s  
vanou s dvěma umyvadly a samostatná místnost WC. V neobytné části (projekční kancelář) je 
navržena jedna místnost WC s toaletou a umyvadlem.   

Osvětlení objektu bude zajištěno kombinací přirozeným a umělým osvětlením. Přirozené 
osvětlení objektu přes plastová okna s izolačním dvojsklem je navrženo v dostatečné míře pro 
dostatečné proslunění obytných místností. Větrání bude probíhat přirozeně okenními otvory.  



K vytápění objektu je navrženo ústřední vytápění. Ohřev vody zajišťuje plynový kotel. 
 
 
5.   Bezpečnost při užívání  
 

Při užívání navržené stavby by neměla být nijak ohrožena bezpečnost obyvatel. Její charakter 
nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. V projektu jsou brány v potaz veškeré normy a předpisy 
pro výstavbu rodinného domu. 

 

6.    Ochrana proti hluku 

V okolí stavby se nevyskytují větší zdroje hluku, novostavba s účelem bydlení také nebude 
zdrojem hluku. 

 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
Řešené konstrukce splňují normové hodnoty (požadavek ČSN 73 0540-2). Navržené 

konstrukce odpovídají požadavkům norem. 
 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

 Stavba je dle Energetického štítku budovy výpočtem průměrného součinitele prostupu tepla 
obálky budovy hodnocena klasifikací B-Úsporná.  

Viz. Tepelně-technické posouzení a Energetický štítek budovy. 

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Bytová jednotka ani projekční kancelář nebude užívána osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Tudíž není v projektu řešeno. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Povodně objekt se nenachází v záplavovém území  
Sesuvy půdy objekt se nenachází v oblasti sesuvů půdy  
Poddolování objekt se nenachází v poddolovaném území  
Seizmicita objekt se nenachází v seizmickém území  
Radon pro objekt bude navržena hydroizolace současně jako ochrana proti pronikání radonu 
podle radonového průzkumu.  
Ochranná pásma objekt se nenachází v ochranném pásmu 
 
 
 



10. Ochrana obyvatelstva 
 

Objekt není vybaven zařízením civilní ochrany. 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
b) zásobování vodou, 
c) zásobování energiemi, 
d) řešení dopravy, 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
f) elektronické komunikace. 

Bez inženýrských staveb. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 

Objekt je určen pro bydlení a provozování projektové kanceláře. 
 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

 V části prvního nadzemního podlaží objektu se bude nacházet projekční kancelář. Bez 
technologického vybavení. 

 

b) popis technologie výroby, 
 
Bez výroby 
 
c) údaje o počtu pracovníků, 
 
dva 
 
d) údaje o spotřebě energií, 
 
 Předpokládaná spotřeba energií provozu ordinace bude cca:  
Pitná voda - 20m3/rok  
Zemní plyn - 20 GJ/rok  
Elektřina - 600 kWh/rok 
 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
 
Neřeší se 
 
f) vodní hospodářství, 
 



Neřeší se 
 
g) řešení technologické dopravy, 
 
Neřeší se 
 
h) ochrana životního a pracovního prostředí. 
Budou dodrženy zákony ochrany ovzduší a přírody 
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